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FIGUR 1. ORTOFOTO MED PROGRAMOMRÅDESGRÄNS SKALA 1:20000

FIGUR 2. ILLUSTRATION AV UTVECKLAT PROGRAMOMRÅDE SKALA 1:20000

INLEDNING
SAMMANFATTNING
I planprogrammet föreslås en sammanhållen bebyggelsestruktur på den norra sidan
av trafikplatsen. Bebyggelsen och den nya
infrastrukturen binder samman programområdets olika delar samt skapar en tydlig
infart och entré mot Gustavsbergs centrum.
Programområdets urbana karaktär norr
om väg 222/Värmdöleden förstärks medan
delarna söder om vägen anpassas mot det
befintliga naturlandskapet.

En ny gång- och cykelbro ansluter till busshållplatserna och skapar ett trafiksäkert stråk
över Värmdöleden. Gång- och cykelstråket
över bron ansluter till befintliga gång- och
cykelstråk. Bebyggelsen väster om Gustavsbergsvägen får en kvartersstruktur, som även
den skärmar av Värmdöleden. Bebyggelsen
har i snitt en höjd på ca 4-5 våningar. Byggnadskroppen närmast trafikplatsen, väster om
Gustavsbergsvägen får en högre höjd för att
markera entrésituationen till Gustavsberg.

Planprogrammet föreslår att trafikplatsen byggs om till en ruterlösning, med nya
busshållplatser på av- och påfartsramper. Det
finns dock ett behov av en fördjupad ÅVS för
att slutgiltigt kunna bedöma hur trafikplatsen
bör utformas. ÅVS:en från 2016 innehåller
fyra möjliga lösningsidéer för en fullständig
bytespunkt och ombyggnation av trafikplats
Gustavsberg.

Gustavsbergsvägen utvecklas mot en mer
sammanhållen gata med gångbanor på båda
sidor samt en dubbelriktad cykelbana. Gångoch cykeltrafikanter ges mer yta genom att
outnyttjade sido- och restytor tas bort. Gatan
kantas av bebyggelse eller bergskärningar och
får i förslaget möbleringszoner med gatuträd.
Detta bidrar sammantaget till ett tydligare och
mer strukturerat gaturum med förbättrade
förutsättningar för gång- och cykeltrafikanter.
För att kunna utveckla Gustavsbergsvägen
med bebyggelse krävs att vägen inte längre är
en sekundärled för farligt gods.
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I samrådshandlingen redovisades ett område
med idrottshallar norr om Värmdöleden, öster
om Gustavsbergsvägen. Utredning gjord 2017
gällande förekomst av hasselsnok visade att
ytorna var en del av hasselsnokens habitat,
varför idrottshallarna i antagandehandling
tagits bort, och redovisas i bilaga som utförd
utredning .

Nya dagvattendammar kommer behöva anläggas i anslutning till den ombyggda trafikplatsen. Förutom dammarnas rent tekniska
funktion kan de bli ett tillskott i miljön samt
fungera som värdefulla biotoper för flora och
fauna. För att möjliggöra dessa aspekter är det
viktigt att dagvattenanläggningarna gestaltas
tillsammans med den omgivande miljön.

Programförslaget visar även ett möjligt läge
för en bensinstation söder om Värmdöleden på
platsen för den gamla rampen.

Dammarna ska ligga i lågpunkter för att ge ett
naturligt intryck och för att få stöd i landskapet, de dimensioneras efter planerad bebyggelse och infrastruktur. Förslag till placering av kompletterande utjämningsmagasin
och dammar finns även i anslutning till den
bevarade våtmarken öster om programområdet och JM´s planerade bebyggelse i Östra
Charlottendal.

Landskapets skärgårdskaraktär bör bevaras
och förstärkas i en kommande ombyggnad
av Ingarökrysset. Berg i dagen och större
tallar sparas där det är möjligt. Element som
barrträd, sten, grus samt låg täckande vegetation används i utformningen, exempelvis på
den nya infartsparkeringen och vid ombyggnad av trafikplatsen. Den nya gångbron bör
förankras i landskapet med hjälp av trädplantering där den landar på den södra, mer
naturlika sidan av väg 222/Värmdöleden.

I fortsatt exploatering av området bör dagvattenfrågorna belysas särskilt och utredas
vidare. Exempel på fler fördröjande åtgärder
som bör beaktas är användandet av infiltrerande markmaterial på parkeringsplatser,
gröna tak, svackdiken med vegetation och
andra öppna dagvattenlösningar.

FIGUR 3. FLYGVY ÖVER INGARÖKRYSSET SETT FRÅN VÄST

BAKGRUND
Vad är ett planprogram?
Ett planprogram är ett dokument som tas fram
innan arbetet med de juridiskt bindande detaljplanerna påbörjas. Planprogrammet utgår
från kommunens översiktsplan, övergripande
strategiska dokument och ska ange kommunens viljeinriktning för området.
Under programsamrådet ges möjlighet för
fastighetsägare, närboende, remissinstanser
och andra berörda att lämna synpunkter på
programförslaget. Efter programsamrådet
bearbetas programförslaget och kommer
därefter att antas av Värmdö kommun. När
programmet har antagits kommer det att ligga
till grund för fortsatt detaljplaneläggning och
byggnation.

SYFTE MED PLANPROGRAMMET
Planprogrammet ska ge mål och utgångspunkter inför kommande detaljplanering.
Programmets syfte är att skapa en effektiv
bussbytespunkt, möjliggöra infrastrukturförbättringar och anpassning för utökad framtida trafikföring. Programmets syfte är även
att formulera mål och utgångspunkter för
infartsparkering inklusive parkering för cykel
och moped i anslutning till bussbytespunkten,
möjliggöra en utveckling av handelsområdet Värmdö marknad och skapa ”porten till
Värmdö”. Syftet har även varit att utreda
förutsättningarna för att anlägga idrottshallar
i området, men en hasselsnoksutredning har
visat att det inte är möjligt då i princip hela det
aktuella området bedöms vara hemområde,
födosöksområde eller föryngringsområde för
hasselsnoken.
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AVGRÄNSNING
Programområdet är beläget vid trafikplats
Gustavsberg/väg 222, ca 2 km söder om
Gustavsbergs centrum.
Planprogrammets geografiska avgränsning
sträcker sig längs väg 222/Värmdöleden, ca
500 meter till öst och väst från trafikplats
Gustavsberg, norrut längs Gustavsbergsvägen
tom cirkulationsplatsen vid Blå Bloms väg
och ca 300 meter söderut längs Ingarövägen
mot Ingarö. Området omfattar också handelsplats Värmdö marknad, fastigheterna med
bilförsäljning och bensinstation söder om
Värmdö marknad samt intilliggande fastighet
till väster. I öst avgränsas programområdet av
Dalkärrets utbredning.

PROCESSEN
Arbetet med att ta fram planprogram för
Ingarökrysset startade våren 2016.
Samråd hölls under perioden 2017-06-13
till 2017-08-31 med Öppet hus i kommunhuset 2017-06-29. Totalt har 28 yttranden
inkommit under samrådet. Flest yttranden
inkom angående utformning av ny trafikplats,
trafiksäkerhet, gång- och cykeltrafik, vikten av
att bevara gröna svaga samband och grönområden för närrekreation, idrottshallarna och
bebyggelse längs Gustavsbergsvägen. Samrådsredogörelse liksom samtliga yttranden i
sin helhet finns att tillgå på plan- och exploateringsavdelningen. I samrådshandlingen
redovisades ett område med idrottshallar norr
om Värmdöleden öster om Gustavsbergsvägen. Utredning gjord 2017 gällande förekomst
av hasselsnok visade att detta område var en
del av hasselsnokens habitat varför idrottshallarna har tagits bort i antagandehandlingen
och endast redovisas i bilaga som utförd
utredning. En annan förändring som gjordes
till antagandehandlingen var att bostadsbebyggelsen längs östra sidan av Gustavsbergsvägen ändrades till kontor/verksamheter.

BEFINTLIGA
FÖRHÅLLANDEN

FIGUR 4. BEFINTLIG GÅNGVÄG GENOM SKOGSMARK I KARAKTÄRISTISKT
UPPSPRUCKET SKÄRGÅRDSLANDSKAP,
ÖSTER OM GUSTAVSBERGSVÄGEN

I detta kapitel beskrivs kortfattat de viktigaste
förutsättningarna som ligger till grund för
arbetet med planprogrammet.
STADS- OCH LANDSKAPSBILD
Landskapet i planområdet är ett uppsprucket
starkt kuperat och karaktäristiskt skärgårdslandskap med långsträckta bergsryggar och
med mellanliggande längsgående lermarker.
Berg i dagen är vanligt och bergskärningar
förekommer vid infrastruktur och bebyggelse.
Skogsmarken i området består av barrskogar
med inslag av lövträd.

FIGUR 5. BERGSKÄRNING PÅ ÖSTRA SIDAN OM GUSTAVSBERGSVÄGEN

Stadsbilden vid Värmdö marknad karaktäriseras idag av storskaliga handelsvolymer
med stora parkeringsytor längs Gustavsbergsvägens västra sida.
Det infrastrukurpräglade landskapet längs
väg 222/Värmdöleden bidrar till den splittrade
stadsbilden.
Även Gustavsbergsvägen har idag karaktären
av storskalig vägmiljö och den utgör en barriär
med få passager.

Väg 222/Värmdöleden är en barriär i landskapet som påverkar människors och djurs möjlighet att röra sig mellan den norra och södra
sidan om vägen. Fotgängare och cyklister kan
passera vägen via vägportar vid trafikplats
Hålludden och Lämshaga samt vid trafikplats
Gustavsberg när den planerade gång- och
cykelvägen färdigställs.
FIGUR 6. STORSKALIGA HANDELSVOLYMER VID VÄRMDÖ MARKNAD
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Karaktär idag: Storskalig bebyggelse, splittrat landskap
Karaktär idag: Infrastrukturpräglad miljö
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FIGUR 7. ILLUSTRATION ÖVER OMRÅDETS KARAKTÄR SKALA 1:10000
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MARKÄGARE INGARÖ-KRYSSET
Värmdö kommun, Gustavsberg 2:1 m.fl.

Teckenförklaring
1

Värmdö kommun

5

Värmdö kommun äger fastigheterna Gustavsberg 2:1,
1:26, 1:185,1:187, 1:438, 1:439 och Ösby 1:65

2

JM AB & JM Entrepenad

JM AB äger Gustavsberg 1:7, 1:180-181, 1:186,
1:433-434, Tjustvik 1:1 och Mölnvik 1:1 m.fl. JM Entreprenad äger Gustavsberg 1:433-434

3

5

Wallenberg

7

2

1

12

Wallenberg äger Beatelund 1:1 Lämshaga 1:16.

7

2

1

2

10

Gustavsberg 1:7

13
1
2

4

KB Fastigheter

KB Fastigheter äger Gustavsberg 1:191 och 1:273

12

Gustavsberg 1:7

6

Gustavsberg 1:7

7

2

Mölnvik 1:1

8

6
8

Vattenfall AB

Vattenfall AB och Vattenfall eldistribution AB äger
Gustavsberg 1:435, 1:437.

4

9

9

Privat fastighetsägare

2

2

Tjustvik 1:1

Marken ägs av privat fastighetsägare

3

Lämshaga 1:16

Beatelund 1:1

ANTAGNA PLANER
Detaljplan Charlottendal
Gustavsberg 1:7 m.fl. (D101)
Detaljplan Ekobacken 1 (D174)
Detaljplan Ekobacken 2A (D175_1)
Detaljplan Ekobacken 2B (D175_2)
Markägoförhållanden redovisas för utvalda delar av kartområdet
och är inte en fullständig förteckning över fastighetsinnehavet.
Detaljplan Hålludden (D228)
FIGUR 8. ILLUSTRATION AV OMKRINGLIGGANDE DETALJPLANER SKALA 1:25000

Buffin Real Estate Sweden AB äger Gustavsberg 1: 271

9

11 Växus i Värmdö AB
Växus i Värmdö AB äger Gustavsberg 1:272.

12 Villeroy & Boch Gustavsberg AB
Villeroy & Boch Gustavsberg AB äger Gustavsberg 1:456
-1:458.

13 AB Storstockholms Lokaltrafik

3
3

Beatelund 1:1

FIGUR 9. MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN VID INGARÖKRYSSET
(KARTBILD FRÅN FRÅN 2017-12-13)

med plats för cirka 120 biogasbussar.
Inom handelsområdet Värmdö marknad
planeras serviceutbudet utökas. Enligt
kommunens översiktsplan inriktas Värmdö
marknads fortsatta utveckling mot volymhandel.

Detaljplanen reglerar mark som inte ska
bebyggas som allmänplatsmark (natur). Detaljplaneförslaget möjliggör att kraftledningar
markförläggs och andra allmänna ledningar
förläggs i gatumark och i u-områden på kvartersmark.

Programområdet angränsar till flera andra
pågående detaljplaner. Nordost om trafikplats Gustavsberg ligger Östra Charlottendal,
(Lappmarken), där ny bostadsbebyggelse
planeras av JM .

Ekobacken 1 innehåller infrastrukturella
etableringar, fjärrvärmeanläggning, ett pedagogiskt centrum, kvartersmark för miljöinriktade företag och kommunens återvinningscentral, samt ett trafikområde för kollektivtrafik
(SLbussdepå), samt område för bilservice och
handel.

Detaljplanen för Hålludden har som syfte att
möjliggöra byggrätter för servicebyggnader
på konsthall Artipelags fastighet Tjustvik 1:10,
ändra huvudmannaskapet för den befintliga
vägen från enskild till allmän för fastigheterna
Tjustvik 1:1 och Gustavsberg 1:7 och förbättra
tillgängligheten och trafiksäkerheten avseende
vägområdet kring Hålluddsvägen.

Det nya verksamhetsområdet Ekobacken
nordväst om trafikplatsen håller på att ta form,
med småindustri och lagerverksamhet.
Inom Ekobacken finns en ny anläggning för
logistik och montering av sanitetsporslin, byggvaruhus, bussdepå samt ett ställverk för el.
Norr om Ingarökrysset finns en ny bussdepå
8

Detaljplaneförslagen för Ekobacken 2A och 2B
innehåller uppförandet av en ny porslinsfabrik
på fastigheten för nuvarande porslinstipp.
Vidare syftar planen till att möjliggöra en ny
transformatorstation för Svenska Kraftnät AB,
samt att ge plats för ytterligare kontors- eller
verksamhetstomter.
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Lämshaga 1:16

AB Storstockholms Lokaltrafik äger Gustavsberg 1:436

PLANER, PROGRAM OCH POLICYDOKUMENT
Gustavsberg och Ingarökrysset beskrivs i
RUFS 2050 (Regional utvecklingsplan för
Stockholmsregionen) som ett strategiskt
stadsutvecklingsläge, vilket ligger till grund för
planprogrammet.

I Västra Charlottendal, norr om Värmdö
marknad planeras nya bostadsområden av JM
och Värmdö bostäder.

Mölnvik 1:1

4

10 Buffin Real Estate Sweden AB

3

11

Gustavsberg 1:7

Skärgårdens Rid- och
Friskvårdscenter AB

Skärgårdens Rid- och Friskvårdscenter AB och Nylander äger Gustavsberg 1:188.

Tjustvik 1:1

PÅGÅENDE PLANER
Programgräns Ingarökrysset
Detaljplan Östra Charlottendal
(gräns från planbesked)
Detaljplan Västra Charlottendal

2

Gustavsberg 1:7

13
1

Alfab Värmdö 2 AB äger Gustavsberg 1:190 och 1:270.

8

2

Alfab Värmdö 2 AB

2

10

Gustavsberg-Ingarö församling

Gustavsberg-Ingarö äger Gustavsberg 1:13

6

11

Gustavsberg 1:7

5

BEFOLKNING OCH BEBYGGELSE
Enligt Värmdö kommuns översiktsplan 20122030 beräknas kommunen växa från 40 000
invånare till mellan 55 000
och 65 000,
det vill
Markägoförhållanden
redovisas
för utvalda delar av kartområdet
och är inte en fullständig förteckning över fastighetsinnehavet.
säga med 15 000 till 25 000 personer fram till
år 2030. Det innebär en befolkningstillväxt på
cirka 600 – 800 personer per år. Bebyggelseutvecklingen kommer enligt planerna främst att
ske i centrala Gustavsberg, i andra centrumområden och i förändringsområden där
fritidshus omvandlas till permanentbostäder.1
I figur 9 illustreras dagens markägarförhållanden vid Ingarökrysset. Marken ägs av
JM, Värmdö kommun och ett antal mindre
fastighetsägare.

1. ÅVS Ingarökrysset, 2016-06-26

FIGUR 10. ALTERNATIV A
KÄLLA: ÅVS INGARÖKRYSSET

Figur 19. Lösningsidé A på lång sikt.

Figur 21. Lösningsidé B på lång sikt.

FIGUR 11. ALTERNATIV B
KÄLLA: ÅVS INGARÖKRYSSET

Effekter och konsekvenser
VÄG 222 /VÄRMDÖLEDEN
Väg 222/Värmdöleden är en statlig väg som
ingår i det primära vägnätet där framkomlighet för regional trafik prioriteras. Väg 222/
Värmdöleden är tillsammans med väg 274
mellan Stockholm och E18 omledningsväg för
Essingeleden för tunga och breda transporter.
Fram till Mörtnäs är vägen primär transportled för farligt gods. Vägen är utpekat riksintresse mellan trafikplats Sickla och trafikplats
Gustavsberg.2
I samband med
de trimningsåtgärder som
Åtgärdsvalsstudie
Ingarökrysset

genomförts på väg 222/Värmdöleden mellan
Insjön och Mölnvik utökas antalet körfält till två
i varje riktning, exklusive Farstabron.3

2.ÅVS Ingarökrysset, 2016-06-26
3.ÅVS Ingarökrysset, 2016-06-26
4 ÅVS Ingarökrysset, 2016-06-26

VÄG 646 /INGARÖVÄGEN OCH GUSTAVSBERGSVÄGEN
Väg 646/Ingarövägen är en statlig väg.
Gustavsbergsvägen är kommunal väg mellan
trafikplats Gustavsberg och centralorten Gustavsberg. Gustavsbergsvägen/Gustavsbergs
Allé mellan Ingaröavfarten och Gustavsbergs
hamn är sekundär transportled för farligt
gods. 4
TRAFIKPLATSEN - ÅVS
En åtgärdsvalsstudie för Ingarökrysset har
tagits fram av Värmdö kommun, Trafikverket
47 (60
och Trafikförvaltningen med syfte att analysera hur Ingarökrysset kan utvecklas för att
möjliggöra en fortsatt kapacitetsstark kollektivtrafik med gena och trygga bussbyten.
Åtgärdsvalsstudien syftar även till att analysera trafiksystemet vid trafikplats Gustavsberg och Hålludden samt korsningen till Lämshaga för att identifiera åtgärder som bidrar
till att uppnå överenskomna projektmål.
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Den samlade bytespunkten enligt lösningsidé B innebär komplicerade rörelser
Gustavsberg
och norr om vägsamt
222/VärmDet finnsför
ett behov
av en fördjupad
busstrafiken
vilket ÅVS,
i sin för
turatt
medför
högre driftkostnader
längre
slutgiltigt kunna bedöma hur trafikplatsen bör döleden. Bytespunkten förbinds västerut direkt
resvägar och restider, se Figur 22.
med väg 222/Värmdöleden genom till exempel
utformas.

Lösningsidén möjliggör snabba ochbussramper.
smidiga bussbyten
för är
resenärer
Direktaccess
viktigt för eftersom
bussamtliga
byten sker
bytespunkten.
sars restider. Österut förbinds bytespunkten
ÅVS:en från
2016 innehåller
fyra inom
möjliga
Gustavsbergsvägen.
Dagens
trafikplatlösningsidéer
för en fullständig
bytespunkt
och med

Bytespunkten
påverkar
en eventuell
framtida
spårförbindelse
i spårreservatet
slösning behålls.
ombyggnation
trafikplats
Gustavsberg.
straxav
norr
om väg
222/Värmdöleden.

Det
är möjligt
att utveckla
och bygga
ut bytespunkten
i framtiden.
Lösningen
med en samlad
bytespunkt nordAlternativ
A (figur
10) innebär
att trafikplats
.

Det
är
möjligt
att
bygga
ut
bytespunkten
i
etapper
Gustavsberg byggs om till en ruterlösning med väst om trafikplats Gustavsberg skulle också
kunna kombineras med att trafikplats Gusen ny avfartsramp väster om bron på södra
tavsberg byggs om till en ruterlösning såsom
sidan om väg 222 och ombyggd påfartsramp
öster om bron. Förslaget innebär att befintliga i lösningsidé A, vilket innebär en avfartsramp
hållplatser på båda sidor om Gustavsbergsvä- för bussar i riktning mot Gustavsberg/Ingarö
österut. Effekter och konsekvenser för bland
gen vid Värmdö marknad används och att nya
annat restider och reslängder med olika
hållplatser förläggs utmed ramperna.
kombinationer behöver utredas i ett senare
planeringsskede .
Vid behov kan en planskild gång- och cykelbro uppföras på den västra sidan av väg 646/
Ingarövägen och Gustavsbergsvägen för att
binda samman bytespunkten och skapa gena
förbindelser mellan hållplatserna.
Alternativ B (figur 11) innebär att en samlad
bytespunkt förläggs nordväst om trafikplats

Fotgängare och cyklister når bytespunkten via gång- och cykelvägen.

Figur 23. Lösningsidé C på lång sikt.

FIGUR 12. ALTERNATIV C
KÄLLA:ÅVS INGARÖKRYSSET

FIGUR 13. ALTERNATIV D
KÄLLA: ÅVS INGARÖKRYSSET

Figur 25. Lösningsidé D på lång sikt.

Effekter och konsekvenser
Åtgärdsvalsstudie Ingarökrysset

Den samlade bytespunkten enligt lösningsidé C är anpassad till rörelser för
Alternativ D (figur 13) innebär att trafikplats
Alternativ C (figur 12) innebär att en samlad
I planprogrammet för Ingarökrysset visas plan
busstrafiken
och
ger
korta resvägar Gustavsberg
och restider,
se Figur
byggs
om till24.
en överliggande
bytespunkt
placeras över
väg
222/Värmsom är baserad på trafiklösning alternativ

Lösningsidén
möjliggör
bussbyten
eftersom
döleden
på ett däck strax
väster omsnabba
trafik- och smidiga
cirkulation
med ny på-för
ochresenärer
avfartsramp
i
A.(figur 10). men planprogrammet omöjliggör
östlig riktning. De befintliga ramperna i östlig
plats Gustavsberg.
Bussramper
förbinder
inte en alternativ trafiklösning.
samtliga byten
sker inom
bytespunkten.
tas bort. för bil nordväst om
bytespunkten
väg 222/Värmdöleden
i

Det ärmed
endast
möjligt att placera
en riktning
infartsparkering
båda riktningarna. Bytespunkten förbinds
Den fördjupade ÅVS:en som skall tas fram
bytespunkten. och
Placeringen
begränsar
att samutnyttja
Enmöjligheten
samlad bytespunkt
förläggs i cirkulationen. bör ge vägledning till vilket alternativ som är
med Gustavsbergsvägen
Ingarövägen
vid
infartsparkeringen
med de funktioner
som planeras
nordost
om trafikplats
Bussramper
förbinder
bytespunkten
med
trafikplatsens
bro.
lämpligast att genomföra.
trafikplatsens ramper och väg 222/VärmGustavsberg.
döleden
i båda riktningar.
Trafikplats
Gustavsberg
byggs om
med en ny
Frågan om Hålluddsavfartens ombyggnad är

Lösningen
är relativt
kostsam
eftersom
bytespunkten
byggs på ett däck
på- och avfartsramp i västlig riktning öster om
mycket viktig för att trafiklösning och
ovanför väg 222.
En gång- och cykelväg byggs på den befintliga
bron. De befintliga ramperna i västlig riktning
exploatering kring Ingarökrysset skall kunna
eventuell
framtida spårförbindelse
iske optimalt.
bron en
i trafikplats
Gustavsberg.
Fotgängare
tas bort.Trafikplatsens västliga ramper påverkar
spårreservatet strax norr om väg 222/Värmdöleden.
och cyklister når bytespunkten via gång- och
En gångoch cykelväg byggs
på den
cykelvägen.

Bytespunkten
är svår
attvästra
utveckla och
bygga ut i framtiden.
sidan av väg 646/Ingarövägen och Gustavs
Det för
är att
mycket
att göra för
en etappvis utbyggnad av bytespunkten i och
bergsvägen
skapa svårt
god förbindelse
med
att
en ny till
konstruktion
behövs över väg 222/Värmdöleden. Det är möjligt
fotgängare
och
cyklister
bytespunkten.
Infartsparkering
förut
bil trafikplatsen
uppförs nordväst
om
att bygga
i etapper.
bytespunkten.
Åtgärdsvalsstudie Ingarökrysset
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50 (60

51 (60

Fågelbrolandet/Djurö/Vindö som inte trafikerar Gustavsbergsvägen har idag ingen
hållplats trafikplats Gustavsberg.

Figur 9. Dagens busslinjenät. Källa: SL 2015a.

FIGUR 14. DAGENS BUSSLINJENÄT (KÄLLA:SL2015A)

FIGUR 15. SPÅRRESERVAT FÖR KOLLEKTIVTRAFIK LÄNGS VÄG 222/VÄRMDÖLEDEN PÅ VÄGENS NORRA SIDA (KÄLLA:ÖP)

Figur 10. Spårreservat för kollektivtrafik längs väg 222/Värmdöleden på vägens norra sida samt
Enligt gällande planer kommer stomlinjetrafik att trafikera trafikplats Gustavsberg och ny bussterminal/infartsparkering.

Gustavsberg med samma linjesträckning som dagens stomlinjetrafik. Stomlinje G (en 4.2.4 Gång- och cykelvägar
förlängning av busslinje 474) planeras gå mellan Norrtälje och Hemmesta via
Gångoch cykelväg
finns
mellan
Gustavsberg
och Charlottendal längs GustavsbergsKOLLEKTIVTRAFIK
SPÅRRESERVAT
På ett idéstadie
skulle det
kunna
tänkas
att en
Stockholms
central.7
vägen.
En ny
gång- och cykelväg
planeras mellan Charlottendal och Ingaröbron för att
Ingarökrysset och omkringliggande vägnät
Värmdö kommun har reserverat mark
förlängning
av tunnelbanan
från t.ex Orminge
trafikeras
såväl har
av stomlinjebusstrafik
som
för framtida
av kollektivtrafik
melmot Gustavsberg
skulle kunna dras
den och
be- cykelförbindelse mellan Gustavsberg och
skapa
en sammanhängande
gångVärmdö
kommun
reserverat mark
föravframtida
behovbehov
av spårbunden
kollektivtrafik
övrig busstrafik. Busshållplatser i anslutning
lan Gustavsberg och Stockholm, genom ett
tydligt genare
vägen via
Värmdövägen
Brunn.
I dagsläget
är Gamla
cyklister
hänvisade till körbanan på sträckan.11 Gång- och
mellan
Gustavsbergfinns
ochutmed
Stockholm,
genom ettkollektivtrafikreservat
spårreservat som som
går går
längs
väg
till Ingarökrysset
Gustavsbergslängs
väg
och ansluta till
Gustavsberg
Centrum.
cykelvägen
kommer
bland
annat att göra det möjligt för barn att gå eller cykla mellan
222/Värmdöleden
på
vägens
norra
sida.
Spårreservatet
finns
markerat
i
kommunens
vägen vid Charlottendal och Värmdö marknad.
222/Värmdöleden på vägens norra sida.
Tunnelbanan torde också till största delen 12
gå1
skolan
i
Lämshaga
och
Charlottendal.
Bussar till och
Ingarö,att
Värmdölandet
och
Spårreservatet
finns markerat
i tunnel. Från Gustavsberg skulle den kunna
elleri kommunens
annan
översiktsplan
ochfrån
är tänkt
kunna användas
för BRT10, spårtrafik
Fågelbrolandet/Djurö/Vindö
inte trafiker- föreslås
översiktsplan
tänkt
att kunna användas
dras vidare
till t.ex. Ingarökrysset
Mört- och moped
kollektivtrafik,
se Figur 10. I som
översiktsplanen
ävenoch
enärny
bussterminal
och
4.2.5
Infartsparkering
för eller
bil, cykel
ar Gustavsbergsvägen har idag ingen hållplats för BusRapidTransfer 6, spårtrafik eller annan
näs.
infartsparkering vid trafikplats Gustavsberg.
trafikplats Gustavsberg.
kollektivtrafik. I översiktsplanen föreslås även Det finns i dagsläget 290 infartsparkeringsplatser vid Ingarökrysset som är placerade
FIGUR 16. IDÉInfartsparkeringen,
FÖR TUNNELBANESTRÄCKNING
utmed Gustavsbergsvägen vid Värmdö marknads
bilparkering.
en ny bussterminal och infartsparkering vid
FRÅN ORMINGE TILL GUSTAVSBERG OCH DÄREFTER EV.
VIDARE
TILL INGARÖKRYSSET
ELLER MÖRTNÄS
Enligt gällande planer kommer stomlintrafikplats Gustavsberg.
som är kostnadsfri, används av många värmdöbor och
på vardagar
överstiger
jetrafik att trafikera trafikplats Gustavsberg
efterfrågan utbudet av platser. Resenärer som infartsparkerar kommer framförallt från
och Gustavsberg med samma linjesträckning
Spårreservatet längs väg 222 kan utnyttjas för
Ingarö och Gustavsberg.13 Totalt finns det cirka 1 300 infartsparkeringsplatser i
som dagens stomlinjetrafik. Stomlinje G (en
BRT linjer på egen bana eller för spårtrafik.
Värmdö kommun.14
8
förlängning
Eftersom en dragning förbi Ingarökrysset och
Trafikverket
2015a av busslinje 474) planeras gå mel9
lan Norrtälje
och Hemmesta via Stockholms
vidare ut mot Värmdö innebär en förhållandeVärmdö kommun
2012a
I Värmdö kommun är det brist på infartsparkeringar för cykel.15 Vid Ingarökrysset
central.5
vis lång spårsträcka innebär det att färdmedlet
10
Bus Rapid Transit
saknas helt infartsparkering för cykel.
måste gå förhållandevis fort för att kunna
konkurrera med busstrafiken. Det troligaste
Övrig infrastruktur
Åtgärdsvalsstudie Ingarökrysset
19 (60)4.2.6
scenariot skulle i så fall vara en avgrening av
5. ÅVS Ingarökrysset, 2016-06-26
Genom
området
går en 70 kV kraftledning som är av riksintresse.16 Längs den
6. ÅVS Ingarökrysset, 2016-06-26
Saltsjöbanan från t.ex. Nacka.
luftburna kraftledningen är närliggande fastigheters utbyggnadsmöjligheter
begränsade.
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En del av området vid Ingarökrysset är ett prioriterat utredningsområde för vindkraft
men det finns enligt kommunen idag inga planer på vindkraftsutbyggnad.17

FIGUR 17. BEFINTLIGA OCH PLANERADE GÅNG- OCH CYKELVÄGAR I VÄRMDÖ

Figur 4.2 Planerade GC-vägar samt
vägar med blandtrafik
som ska FÖR
förses
med cykelvägvisning
(KÄLLA:GÅNGOCH CYKELPLAN
VÄRMDÖKOMMUN
2013-2030)

På de sträckor där gång- och cykelvägar finns är kvaliteten varierande. Somliga
sträckor har ett bra gång- och cykelvägnät med breda friliggande banor och separering av gående och cyklister. På andra håll är standarden betydligt lägre med
smala
gång- och cykelbanor. Delar av INFARTSPARKERING
det befintliga nätet börFÖR
därför
GÅNG-kombinerade
OCH CYKELVÄGAR
BIL, CYKEL OCH
åtgärdas,
annatfinns
genom
breddning,
för att nå upp
till de rekommendationer
Gång- ochbland
cykelväg
mellan
Gustavsberg
MOPED
som
ges i GCM-handboken.
Värmdö kommun
inventera
befintliga
gångoch Charlottendal
längs Gustavsbergs
vägen. bör Det
finns idet
dagsläget
290
infartsparkeringoch
cykelnätet
förcykelväg
att kartlägga
vilkamellan
sträckor som behöver
upp.
En ny
gång- och
planeras
splatser rustas
vid Ingarökrysset
som är placerade
Charlottendal och Ingaröbron för att skapa en

utmed Gustavsbergsvägen vid Värmdö

Gång- och cykelvägen kommer bland annat att
göra det möjligt för barn att gå eller cykla mellan skolan i Lämshaga och Charlottendal. 8

utbudet av platser. Resenärer som infartsparkerar kommer framförallt från Ingarö och
Gustavsberg.9 Totalt finns det cirka 1 300
infartsparkeringsplatser i Värmdö kommun.10

Huvudvägnätet
för gångbiltrafik
i Värmdö
är bitvis hårtmarknads
trafikeratbilparkering.
med höga hastigsammanhängande
och
cykelförbindelse
Infartsparkeringen,
14
hetsgränser.
Kommunen
bör därför
tillåta klass
mopeder
på cykelvägarna.
mellan Gustavsberg
och Brunn.
I dagsläget
är 2 som
är kostnadsfri,
används av många VärmUndantag
kan
göras
i
Värmdös
centrumområden.
7
cyklister hänvisade till körbanan på sträckan.
döbor och på vardagar överstiger efterfrågan

I Värmdö kommun är det brist på infartsparkeringar för cykel11, och även för bil.
14 Klass 2 mopeder är tillåtna om inte annat anges, det vill säga om inte skyltar är uppsatta som visar på mopedVid Ingarökrysset saknas helt infartsparkering
förbud.
för cykel.
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ÖVRIG INFRASTRUKTUR
Genom området går högspänninsledningar
som är av riksintresse.12 Längs de luftburna
högspänningsledningarna är närliggande fastigheters utbyggnadsmöjligheter begränsade.
En del av området vid Ingarökrysset är ett prioriterat utredningsområde för vindkraft men
det finns enligt kommunen idag inga planer på
vindkraftsutbyggnad.13

7. ÅVS Ingarökrysset, 2016-06-26
8. ÅVS Ingarökrysset, 2016-06-26
9. ÅVS Ingarökrysset, 2016-06-26
10. ÅVS Ingarökrysset, 2016-06-26
11. ÅVS Ingarökrysset, 2016-06-26
12. ÅVS Ingarökrysset, 2016-06-26
13. ÅVS Ingarökrysset, 2016-06-26

VÄG

TRAFIKMÄNGD
NULÄGE, FORDON PER
DYGN, ÅRSDYGNSTRAFIK

PROGNOSTISERAD TRAFIKMÄNGD
ÅR 2030, FORDON PER DYGN, ÅDT

25 000 (2013)

33 000

VÄG 222/VÄRMDÖLEDEN, ÖSTER OM
TPL GUSTAVSBERG

20 500 (2013)

24 000

VÄG 646/INGARÖVÄGEN

10 300 (2013)

12 000

VÄG 222/VÄRMDÖLEDEN, VÄSTER OM
TPL GUSTAVSBERG

FIGUR 19. NUVARANDE TRAFIKMÄNGDER INGARÖKRYSSET

GUSTAVSBERGSVÄGEN

8 500 (2011)

12 000

FIGUR 18. TRAFIKMÄNGDER PÅ DE STÖRRE VÄGARNA KÄLLA: ÅVS INGARÖKRYSSET

RESOR MED BIL
En stor del av resandet vid Ingarökrysset sker
med bil. Två tredjedelar av Värmdös arbetsföra
befolkning pendlar till jobb i regionen, vanligen
till Stockholm och Nacka. En något större
andel personer pendlar med bil jämfört med
buss.14
Figur 18 redovisar trafikmängder (årsdygnstrafik) på de större vägarna och en prognos
av efterfrågan år 2030 om ingen styrning av
efterfrågan görs.
Trafikflöden för nuläget är hämtat från nationell vägdatabas (NVDB) för de statliga vägarna15 och information från tidigare utredningar
för Gustavsbergsvägen.16 Värmdö kommun
uppskattar att framtida trafikmängder på både
Gustavsbergsvägen och väg 646/Ingarövägen
kommer öka till 12 000 fordon per dygn om
dagens trafiksystem behålls.17

RESOR MED BUSS
Vid Ingarökrysset finns två busshållplatser:
Charlottendal och Värmdö marknad. År 2015
hade Värmdö marknad cirka 920 påstigande
resenärer per dygn och Charlottendal cirka
450 påstigande resenärer per dygn.18 Stomlinjebuss 474 trafikerar hållplats Värmdö
marknad under vardagar cirka 10-15 ggr/
timme under högtrafik, cirka 6-7 ggr/timme
under mellantrafik och cirka 4-6 ggr/timme
under lågtrafik.19

TRANSPORTER OCH FARLIGT GODS
Transporter från verksamhetsområdet
Ekobacken och bussdepån bakom Värmdö
marknad använder huvudsakligen trafikplats
Gustavsberg via Leveransvägen.20

GÅNG- OCH CYKELRESOR
Möjligheten att gå och cykla vid Ingarökrysset
och Värmdö marknad är begränsad.
Situationen kommer att förbättras i och med
den nya gång- och cykelvägen mellan Charlottendal och Ingaröbron. Behovet för cykelparkering ökar.

Transporterna av farligt gods längs Gustavsbergsväge består av leveranser till bensinstationer och ammoniak till kylanläggningar vid
Ekvallens idrottsplats.
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Väg 222 fram till trafikplats Mölnvik är primär
transportled för farligt gods och Gustavsbergsvägen/Gustavsbergs Allé fram till
Gustavsbergs hamn är sekundär transportled
för farligt gods.

14. ÅVS Ingarökrysset, 2016-06-26
15. ÅVS Ingarökrysset, 2016-06-26
16. ÅVS Ingarökrysset, 2016-06-26
17. ÅVS Ingarökrysset, 2016-06-26
18. ÅVS Ingarökrysset, 2016-06-26
19. ÅVS Ingarökrysset, 2016-06-26
20. ÅVS Ingarökrysset, 2016-06-26
21. ÅVS Ingarökrysset, 2016-06-26
22. ÅVS Ingarökrysset, 2016-06-26
23. ÅVS Ingarökrysset, 2016-06-26

TRAFIKSÄKERHET OCH FRAMKOMLIGHET
Under sommartid är det framkomlighetsproblem på väg 222/Värmdöleden med minskning
av färdhastighet som följd. På fredagar och
större helger är köerna långa. Trafiksituationen bör enligt kommunen förbättras med de
trimningsåtgärder som Trafikverket genomfört.21
Trafikplats Gustavsberg är entré till Ingarö
och Gustavsberg. Trafikplatsen har trafiksäkerhets- och framkomlighetsproblem på
grund av brister i utformning av trafikplatsen.
Köbildning sker i korsningen för både högeroch vänstersväng på avfartsrampen i östlig
riktning under rusningstrafik. 22
Idag prioriterar tung trafik trafikplats Gustavsberg före trafikplats Hålludden 23 på grund av
begränsad framkomlighet vid Hålludden. Vägporten är för smal och det finns endast på- och
avfartsramp i västgående riktning i dagsläget.
En ombyggnad av trafikplats Hålludden, skulle
kunna avlasta trafikplats Gustavsberg.

FIGUR 20. SVAGT GRÖNT SAMBAND I KLASS 1 MELLAN ORMINGELANDET OCH
FARSTALANDET I NACKA- VÄRMDÖKILEN. KÄLLA: ÖVERSIKTSPLAN 2012-2030

Framkomligheten för busstrafik på Gustavsbergsvägen är begränsad på grund av
tre underdimensionerade cirkulationsplatser längs vägen, däribland cirkulationsplatsen vid Leveransvägen. Bussar stöter
ofta emot refugerna i cirkulationsplatserna. 24 Den bristande utformningen bidrar
även till en ökad risk för olyckor.
Människor som är på väg till eller från
bussar vid Gustavsbergsvägen i höjd med
Värmdö marknad passerar ofta vägen mellan hållplatserna istället för att använda
övergångsställen. En förklaring är att
infartsparkeringen ligger utmed vägen och
bara en liten del av parkeringen ligger i
direkt anslutning till hållplatsen.
Detta bidrar till att trafikmiljön vid Gustavsbergsvägen är otillfredsställande för
oskyddade trafikanter.

14

Korsningen väg 646/Ingarövägen och Lämshagavägen har trafiksäkerhetsbrister vid
vänstersväng på grund av att trafikanter
håller för höga hastigheter. 25
Dessutom genar barn över vägen för att ta
sig till och från skolan i Lämshaga, trots att
en tunnel för gång- och cykelpassage finns
vid busshållplatsen. Enligt STRADA sker
fler olyckor i korsningen väg 646/Ingarövägen och Lämshagavägen än i anslutning till
andra vägar med samma trafikmängder.
Upphinnandeolyckor av lindrig karaktär har
skett under rusningstrafik. 26

24. ÅVS Ingarökrysset, 2016-06-26
25. ÅVS Ingarökrysset, 2016-06-26
26. ÅVS Ingarökrysset, 2016-06-26
27. ÅVS Ingarökrysset, 2016-06-26
28. ÅVS Ingarökrysset, 2016-06-26
29. ÅVS Ingarökrysset, 2016-06-26
30. ÅVS Ingarökrysset, 2016-06-26
31. ÅVS Ingarökrysset, 2016-06-26
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FIGUR 21. FÖRSLAG TILL NATURRESERVAT:
TJUSTVIK OCH KVARNSJÖN-KNUTS HAV-HOLMVIKSSKOGEN.KÄLLA : ÖP

GRÖNA KILAR OCH SAMBAND
Nacka-Värmdökilen är en av Stockholmsregionens regionala kilar och ingår i en regional
grönstruktur.27 I anslutning till Ingarökrysset
finns ett av kilens svaga gröna samband som
går öster om Gustavsberg mellan Ormingelandet och Farstalandet. Sambandet är av
klass 1 vilket innebär att det är viktigt att
bevara och utveckla kilen som helhet på grund
av dess funktion och läge inom tät bebyggelse.
Det gröna sambandet är kraftigt påverkat av
väg 222/Värmdöleden.28
(Se fig. 20)
NATUR- OCH KULTURMILJÖER
Värmdö kommun planerar att bilda två nya
naturreservat i närheten av Gustavsberg och
Ingarökrysset: Kvarnsjön–Knuts hav–Holmviksskogen öster om Lappmarken och Tjustvik
söder om väg 222/Värmdöleden. (se fig 21)

I Kvarnsjön-Knuts hav-Holmviksskogens föreslagna naturreservat finns regionala värden
för växt- och djurliv med ett flertal rödlistade och fridlysta arter. Området är även ett
populärt fritidsområde och det har kommunala
värden för friluftslivet. Kvarnsjön-Knuts havHolmviksskogen är en viktig del av NackaVärmdökilens gröna samband. 29
Tjustvik naturreservat består av ett öppet
kulturlandskap med mycket höga värden för
friluftsliv, kultur och natur.30
Herrgårdsmiljön vid Lämshaga och
bruksmiljöer i Gustavsberg, med byggnader
och anläggningar som visar olika skeden i
brukssamhällets utveckling, är kulturmiljöer
av riksintresse.31
Inom området finns en utpekad känd formlänning (RAÄ/FMIS). Fornlämningen ligger inom/
vid planområdes sydöstra gräns.

FIGUR 22. FLYGVY ÖVER ÖVER HOLMVIKSSKOGEN KRING KVARNSJÖN

NATURVÄRDEN
Planområdet angränsar till Holmviksskogen,
ett natur- och rekreationsområde som omger
Kvarnsjön. Kvarnsjön, är en näringsfattig
sprickdalssjö. Sjön bidrar liksom den stora
öppna svagt välvda mossen Knuts hav, till
områdets vildmarkskaraktär.
Värmdö kommun planerar att göra området kring Kvarnsjön till naturreservat. I en
naturinventering som genomförts beskrivs
följande: "Holmviksskogen karaktäriseras av
ett norrlandsliknande barrskogslandskap med
den näringsfattiga Kvarnsjön och fattigkärret
Knuts hav i de centrala delarna."
Barrskogarna präglas av tallskogsbevuxna
hällmarker, barrblandskogar på moränmark
och sumpskogar i mer djupt liggande terrängsvackor.

Markerna har varit i Gustavsbergs porslinsfabriks ägor i flera hundra år. Vatten till fabrikens
kraftverk var den viktigaste resursen och
skogarna runt sjön nyttjades inte så hårt, vilket
är en av orsakerna till att rester av gammelskog fortfarande finns kvar så nära en tätort.
Inom området förekommer storlom, fiskgjuse, trana, fisktärna, sparvuggla, spillkråka,
mindre hackspett, nattskärra och trädlärka
som är listad i EU:s fågeldirektivs bilaga 1,
samt grön sköldmossa som är listad i Art- och
habitatdirektivet och därmed ur ett europeiskt
perspektiv särskilt skyddsvärda. 32
Söder om Kvarnsjön finns två våtmarksområden, dessa har i naturinventeringen bedömts
ha påtagligt naturvärde med potentiellt värde
för fågelliv och groddjur. Den ena våtmarken
som består av ett kärr samt en översvämmad
åker ligger delvis inom planområdet.
32. Naturvärdesinventering Holmviksskogen 2014-11-26,
Ekologigruppen
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Inom området finns inga utpekade skyddade
områden. Långträsket innefattas av strandskydd. Då ingen märkbar förändrad markanvändning kommer att ske inom strandskyddsområde bedöms inte strandskyddet påverkas.
Inom planområdet har tidigare gjorts observation av Större vattensalamander. Inventeringar har gjort för att bedöma de två utpekade
lokalernas lämplighet som salamanderhabitat. Inga salamandrar observerades, samt
våtmarkerna bedömdes att de troligtvis inte
utgör lämpliga salamanderhabitat. Inventeringen kunde dock inte göras under rätt säsong,
varför förekomst ändå kan finnas.
Hela Ingarökrysset kan vara del av ett
fragmenterat habitat för hasselsnok. Öster
om Värmdö marknad har hasselsnok påträffats och en utredning om artens förekomst
gjord 2017 har visat förekomst i området.
Förutsättningarna för hasselsnok bedöms
även vara goda nordväst om Värmdöleden/
Gustavsbergsvägen. Här finns sydsluttningar
med gles lövskog och inslag av block vilket är
en miljö som hasselsnoken gillar.

Sydost och sydväst om Värmdö marknad finns
stora inslag av hällmarkstallskog som skulle
kunna hysa förekomst av hasselsnok.
Det finns obekräftade uppgifter om att hasselsnok har observerats även söder om
Värmdöleden. Hasselsnok omfattas av 4§ i
artskyddsförordningen, den är dessutom klassad som sårbar (VU) i den senaste rödlistan.
Vid en förändring av markanvändningen i
detaljplanområdet krävs att tillräcklig hänsyn
tas till hasselsnokarnas livsmiljöer för att de
ska kunna leva kvar där. Det är därför viktigt
att inför kommande detaljplaneläggning av
området genomföra utredning av förekomst av
hasselsnok.
Utredningarna ska följa Naturvårdsverkets
metod för uppföljning av skyddade djur i
skyddsvärda områden. Det är vidare viktigt
att man vid konstaterad förekomst av hasselsnok planerar för åtgärder som säkerställer
möjligheten till ekologisk kontinuitet inom
området. Detta inkluderar att undvika bebyggelse inom hasselsnokens livsmiljöer och att
undvika att skapa barriärer mellan populationer.

Ingarökryssets programområde med utredningsområden och
NVI för Östra Charlottendal
Avgränsningar

Naturvärdesinventering (NVI)

Ingarökryssets programområde

Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Utredningsområden

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Inventeringsrekommendation

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

NVI bör göras

0

NVI bör eventuellt göras
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Inventering av skyddsvärda träd
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FIGUR 23. NATURVÄRDESINVENTERING FÖR ÖSTRA CHARLOTTENDAL SAMT UTREDNINGSOMRÅDEN FÖR INGARÖKRYSSET
KÄLLA: EKOLOGIGRUPPEN 2017

Ett PM har tagits fram för att utröna behovet av
en NVI enligt SIS. Utredningsområdet har delats in i delområden som beskrivs översiktligt
med eventuellt rekommendation på vidare NVI.
Område 1. Berget vid Ekbacken
I sydvästra kanten av utredningområdet
tangerar gränsen ett berg med hällmarker och
hällmarkstallskog. Rekommendationen är att
hålla sig norr om berget, men om bergssidan
också tas i anspråk bör man göra en naturinventering här.
Område 2. Ekhage norr Värmdöleden
Där vägen ”Ekbacken” kommer fram under Värmdöleden på norrsidan växer flera
vidkroniga ekar. De är ej särskilt grova och
åldern kanske är ca 100-150 år. Några stora
naturvärden knutna till ek är därför inte att
förvänta sig, men en inventering bör ändå
göras och de potentiella värdena på sikt är
stora. Träden är vidkroniga och solbelysta.

16

Område 3. Betad granskog och brant med
lövträ
Nordost om Ekbacken är en betesmark utan
synbart höga naturvärden. I betesfållan ingår
också en del av skogen som här främst består
av granar som stått så pass öppet att de
har gröna grenar ända ner (s.k. kjolgranar).
Skogen är uppvuxen och mogen, men träden
har inte hunnit bli gamla, utan bedöms vara ca
80-100 år. I södra delen övergår området till
mer lövrik skog nedanför branten. Här växer
en del ek. En Naturvärdesinventering, NVI,
rekommenderas. Det skulle även kunna finnas
habitat för hasselsnok.
Område 4. Hällmarkstallskog väster om
Värmdö marknad
Uppe på berget växer en hällmarkstallskog
där en del träd bedöms vara skyddsvärda med
höga naturvärden. Större delen av berget är
dock redan bortsprängt.
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Område 5. Söder om Värmdöleden/väster
om Gustavsbergsvägen Området består av
en brukad barrskog som i stort sett saknar
naturvärden. Överståndare av tall förekommer
dock. En stor kraftledningsgata går genom
området.
Område 6. Söder om Värmdöleden/öster om
Gustavsbergsvägen
Området består av en brukad barrskog.
Svackorna med morän saknar i stort sett
naturvärden, medan impedimenten som utgörs av hällmarkstallskog har en hel del överståndare/frötallar kvar. Någon NVI bedöms ej
behövas, men en inventering och utmärkning
av värdefulla träd kan möjligen vara bra.
Område 7. Kraftledningsgata norr Värmdöleden/öster om Gustavsbergsvägen
Området bedöms sakna naturvärden och NVI
behövs ej. (Hällmarkerna med tall som utgör
impediment kan dock ha naturvärden, men
dessa ligger främst i område 8.)

Område 8. Hällmarkstallskog norr Värmdöleden/öster om Gustavsbergsvägen
Detta område har redan inventerats och
bedömts ha höga naturvärden. Området består
av sydsidan av ett berg med branter ner mot
cykelvägen till Ingarö.
Här förekommer flera gamla tallar och det har
inom hela denna skog, som även sträcker sig
norr om utredningsområdet, mätts in ett stort
antal skyddsvärda träd av främst tall.
I området förekommer två arter, hasselsnok
och spillkråka som har särskilt starkt skydd.i
svensk lag Artskyddsförordningen (ASF) 4 §.
Hasselsnoken – rödlistad (VU)- förekommer
just i branten. 33
33. PM Naturvärden 2017-02-15, Ekologigruppen

Figur 1 Översikt. De avrinningsområden som berörs av programområdet. Röd: Långträsket – Baggensfjärden.

FIGUR 24. ÖVERSIKT AV DE AVRINNINGSOMRÅDEN SOM BERÖRS AV PROGRAMOMRÅDET.
Blå:
Kvarnsjön ––Ösby
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VATTEN
Vägtrafik orsakar föroreningar som via dagvatten sprids till omgivande yt- och grundvatten.
Vid olyckor kan drivmedel och farligt gods
spridas till omgivningen.
NUVARANDE AVRINNINGSFÖRHÅLLANDEN
Den största delen av programområdet för
Ingarökrysset tillhör Kvarnsjöns avrinningsområde, men en del av området är beläget
inom Långträskets avrinningsområde.
Dagvatten från programområdet avleds i dag i
tre olika riktningar. Delvis mot Kvarnsjön, delvis mot Farstaviken och delvis mot Långträsket. 34 (se figur 24).
En mindre del av området har sin avrinning
via Långträsket till Baggensfjärden. Torsbyfjärden och Baggensfjärden är identifierade
vattenförekomster enligt vattendirektivet. De
är statusklassade och miljökvalitetsnormer för
vatten har fastställts av Vattenmyndigheten.

RECIPIENTER INOM PROGRAMOMRÅDETKvarnsjön
Kvarnsjön har tidigare varit en dricksvattentäkt
för Gustavsberg och vattentäkt för porslinsfabriken. Sjön har mycket bra vattenkvalitet och
det får inte försämras enligt vattendirektivet.
Kvarnsjön saknar fastställda miljökvalitesnormer, men kommunen har nyligen låtit
genomföra en inventering och statusklassificering av sjön (Svensk Ekologikonsult 2016).
Ambitionen är att Kvarnsjön ska uppnå
god status. Den aktuella utredningen visar
att Kvarnsjön i dagsläget utgör en relativt
näringsfattig mesotrof sjö med God ekologisk
status. Sjön ligger dock nära gränsen för Måttlig status med avseende på makrofyter, varför
den kan karakteriseras som känslig för ökat
tillflöde av närsalter, särskilt fosfor.
Utöver tillskott av näring bör även annan
påverkan till följd av saltning av vägar eller
spridning av föroreningar undvikas i största
möjliga mån. 35
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Långträsket
Sjön Långträsket ligger söder om väg 222/
Värmdöleden och den omfattas av förslag till
Tjustvik naturreservat. Långträsket är ett så
kallat Ekologiskt Särskilt Känsligt Område
(ESKO) vilket innebär att särskild hänsyn behöver tas när förändringar görs i närområdet.
Utredningar visar att sjöns ekologiska status
har försämrats kraftigt under de senaste tio
åren och att väg 222/Värmdöleden är den
största källan till försämringen.
En ökad exploatering vid Ingarökrysset, med
fler hårdgjorda ytor, bedöms medföra ökad
dagvattenavrinning och en ökad trafikbelastning förväntas medföra ett ökat tillskott av
näringsämnen, salter och metaller.
Om inga åtgärder vidtas kan, även under nuvarande förhållanden, Långträskets kemiska
status försämras ytterligare. 36
34.Dagvattenutredning Ingarökrysset 2017-02-06, WSP
35.Dagvattenutredning Ingarökrysset 2017-02-06, WSP
36. ÅVS Ingarökrysset, 2016-06-26
37.Dagvattenutredning Ingarökrysset 2017-02-06, WSP

Vattenmyndigheten har i sin avrinningsområdesindelning felaktigt redovisat att
programområdet och Kvarnsjön tillhör Baggensfjärden men de tillhör Torsbyfjärdens
avrinningsområde. Varken Kvarnsjön eller
Långträsket är definierade vattenförekomster
enligt Vattenmyndigheten. De utgör därmed
s.k. ”övrigt vatten”. 37
Dagvatten från den nuvarande parkeringsytan
vid Värmdö marknad leds till stenkistor. Södra
delen av parkeringen avvattnas via kulvert till
naturområdet mot Dalkärret och till systemet
leds även dagvatten från Gustavsbergsvägen.
De norra delarna av parkeringen avleds sannolikt norrut. Dagvatten från den östra delen
av väg 222 avleds till Dalkärret. Flödet leds i
öppet dike, delar av flödet passerar till vägens
södra sida och sedan tillbaka till den norra.
Dagvatten från den västra delen av väg 222
avleds till Långträsket. Någon rening eller
fördröjning av dessa flöden förekommer inte.
Det saknas dokumentation av de tekniska
systemen.
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Bedömningsgrunder

Riktvärde 55 dBA dygnsekvivalent
ljudnivå vid fasad. Om riktvärdet
överskrids måste bostaden ha tillgång till
en bullerskyddad sida utanför hälften av
bostadsrummen.

Riktvärde 55 dBA dygnsekvivalent
ljudnivå vid fasad. Om riktvärdet
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FIGUR 25. DYGNSEKVIVALENT LJUDNIVÅ, DBA 2 M ÖVER MARK, ÅR 2016
KÄLLA: JM/NIRAS

BULLER
Biltrafiken är den vanligaste bullerkällan i
Värmdö och orsakar bland annat störningar
för befintlig bebyggelse längs väg 222/Värmdöleden.38 Ovan redovisas bullernivåer för
Ingarökrysset år 2016. Inom Ingarökrysset
saknas i dagsläget bostadsbebyggelse i direkt
anslutning till väg 222/Värmdöleden, Gustavsbergsvägen och väg 646/Ingarövägen.
Trafikbullret påverkar även närliggande
grönområden. Områdenas värden för
rekreation och friluftsliv försämras och det
påverkar också fåglar och övrigt djurliv.
En bullerskärm eller bebyggelse i form av
idrottshallar och kontor längs väg 222 skulle
förbättra bullersituationen för områdena norr
om vägen.
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Fil: Vägbuller 2m utan planerade hus

Även Gustavsbergsvägen och väg 646/Ingarövägen utgör barriärer. Framtida ökade
trafikmängder på såväl väg 222/Värmdöleden,
Gustavsbergsvägen och väg 646/Ingarövägen
förstärker vägarnas barriäreffekter.

35

Östra Charlottendal

JM AB

BARRIÄREFFEKTER
Väg 222/Värmdöleden har skapat en lång
barriär i landskapet som påverkar människors
och djurs möjlighet att röra sig mellan den
norra och södra sidan om vägen samt hindrar
växters spridning i landskapet. Fotgängare
och cyklister kan passera vägen via vägportar
vid trafikplats Hålludden och Lämshaga samt
vid trafikplats Gustavsberg när den planerade
gång- och cykelvägen färdigställs.
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Fil: Vägbuller 2m utan planerade hus med 3m skärm

FIGUR 26. DYGNSEKVIVALENT LJUDNIVÅ, DBA, 2 M ÖVER MARK, MED 3,0 M SKÄRM CA 400 M LÅNG, ÅR 2016
KÄLLA: JM/NIRAS
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FIGUR 27.DYGNSEKVIVALENT LJUDNIVÅ, DBA, 2 M ÖVER MARK, MED NÅGRA SPORTHALLAR, ÅR 2016
KÄLLA: JM/NIRAS
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RESTRIKTIONER I
PROGRAMOMRÅDET
DAGVATTEN
Planerna ska när det gäller dagvatten ta
hänsyn till/följa EU:s vattendirektiv, domar för
andra vattenområden, nationella miljömål,
översiktsplanens mål och kommunens
dagvattenpolicy. Långträsket är ett så kallat
Ekologiskt Särskilt Känsligt Område (ESKO)
vilket innebär att särskild hänsyn behöver tas
när förändringar görs i närområdet.
När det gäller Kvarnsjön så är det viktigt att
påverkan inte sker både med tanke på sjöns
biologiska värden och mångfald, och att sjön
kommer att vara en central del med stor värde
för friluftslivet inom kommande naturreservat
och för besökare vid friluftsgården Edsberg.

FIGUR 28. FLYGBILD ÖVER KVARNSJÖN FRÅN SYDVÄST

EU-domstolens Weserdom (C-461/13) handlar om ekologisk status och innebörden av
’försämring av miljökvalitet’. Weserdomen
säger att ett projekt, ett vattenuttag eller
utsläpp från en verksamhet inte får tillåtas
om det medför att statusklassen försämras
för en enda av de tre kvalitetsfaktorerna som
definierar miljökvalitetsnormen ’God ekologisk status’. Det räcker att en enda parameter
försämras för att stoppa verksamheten.
Utifrån domen blir dessutom tillskott av närsalter till redan övergödda sjöar otillåtna.
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FIGUR 29. FLYGBILD ÖVER LÅNGTRÄSKET FRÅN VÄST

SKYDDVÄRDA ARTER
Förekomst av hasselsnok och större vattensalamandrar kommer att innebära att innehållet i programmet måste anpassas för att
säkra ekologisk kontinuitet av dessa.
Anpassning till spillkråka samt ytterligare
grod- och kräldjur kan också bli aktuellt,
liksom kompensationsåtgärder och
dispensansökningar.

FIGUR 30. VÄRMDÖLEDEN, VÄG 222 , PRIMÄRLED FÖR FARLIGT GODS

FARLIGT GODS
Två vägar inom området är utpekade som
transportled för farligt gods. Väg 222 är rekommenderad primär transportled för farlig
gods och Gustavsbergsvägen är rekommenderad sekundär transportled för farlig gods.
Länsstyrelsen har förordnat om ett utökat
byggnadsfritt område runt väg 222 om 30 meter. Detta ska beaktas i fortsatt planarbete.
Länsstyrelsen har också generella rekommendationer för den fysiska utformningen
kring transportleder för farligt gods:
Inom 150 meter från transportled för farligt
gods ska risksituationen bedömas vid exploatering.
25 meter byggnadsfritt område bör normalt
lämnas närmast transportleder för farligt
gods. Detta för att undvika risker förknippade
med avåkningoch olyckor med petroleum-
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produkter, vilket är det dominerande transportslaget av farligt gods. Länsstyrelsen har
dock förordnat om ett utökat byggnadsfritt
område om 30 meter runt Värmdöleden (väg
222).
Längs vägar för farligt gods bör tät kontorsbebyggelse närmare än 40 meter från vägkant
och sammanhållen bostadsbebyggelse inom
75 meter från den undvikas.
Även om avstånden hålls kan särskilda krav
behöva ställas på bebyggelsens utformning.
Personintensiva verksamheter bör inte
lokaliseras närmare än 75 meter från en
transportled för farligt gods om de kommer
att inrymma människor som kan ha svårt att
snabbt genomföra en utrymning.
Även om avstånden hålls kan särskilda krav
behöva ställas på bebyggelsens utformning.
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FIGUR 31. IDAG LÖPER HÖGSPÄNNINGSLEDNINGAR AV RIKSINTRESSE GENOM OMRÅDET
SKALA 1:10000

HÖGSPÄNNINGSLEDNINGAR
Genom området går högspänninsledningar
som är av riksintresse.39 (Se figur 31.)
Längs de luftburna högspänningsledningarna
är närliggande fastigheters utbyggnadsmöjligheter begränsade.
TELESTATION
Det finns en telestation med ledningsrätt på
fastigheten Gustavsberg 1:272 inom programområdet. Den ska vara kvar och eventuella förändringar som beror på kommande
detaljplaner ska bekostas av exploatören eller
kommunen.
39. ÅVS Ingarökrysset, 2016-06-26

MILJÖRISK
Inom området finns en utpekad miljöfarlig
verksamhet i form av en bensinstation vid påfart
på den norra sidan av väg 222. Vid Dalkärret
finns även utfyllnadsmassor i form av porslin.

BEHOVSBEDÖMNING OCH PRELIMINÄR
MILJÖBEDÖMNING
Plan- och exploateringsavdelningen bedömer
att planen kan komma att medföra betydande
miljöpåverkan.
En behovsbedömning är gjord och en MKB
(Miljökonsekvensbeskrivning) behöver upprättas i det fortsatta planarbetet.

-Fornlämning
-Transportled farligt gods
-Förorenad mark/miljöfarlig verksamhet
-Ev. vattenverksamhet, markavvattning,
bortledning grundvatten

MKB:n avgränsas till följande parametrar:
-Dagvatten och påverkan på vattenkvalitet i
Kvarnsjön och Långträsket
-Översvämningsrisk
-Buller
-Påverkan på habitat för hasselsnok och större
vattensalamander
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DAGVATTEN FORTSATT ARBETE
Som utgångspunkt för omhändertagande av
dagvatten ska Värmdö kommuns riktlinjer
följas, enligt följande prioritetordning:
1.Minimera andelen hårdgjorda ytor
2. Källsortera dagvatten
3. Lokalt omhändertagande av dagvatten
4.Öppen avledning
5. Samlad fördröjning eller rening.
6.Avledning till recipient
Fortsatta utredningar måste göras både för
att kunna hantera ökade vattenmängder, men
även för hur exploatering påverkar vattenkvalitén, kemisk och ekologisk status.
Det är i fortsatt arbete viktigt med utrymme
för samordning mellan olika projekt i områ-
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det, utredningar av påverkan på dagvattnet,
tillstånd etc.
Fortsatta utredningar ska omhänderta följande faktorer:
•Bebyggelse och exploatering av naturmark
medför mer hårdgjorda ytor
Avrinningen sker på ytan, ingen rening sker
och mängden ytvatten till recipienten ökar och
påverkar både dess vattennivå och status/
näringsförhållanden.Flöden och föroreningar
före, efter och efter inkl. åtgärder.
•Ökade vattennivåer i dagsläget och med
framtida exploatering
Kvarnsjöns vattennivå har höjts i och med
att uttaget av dricks- och processvatten
minskat. Detta ger en risk för översvämning
mot Farstaviken och landområden ner mot
Farstaviken. Vattendom ska sökas för att fastställa vattennivån i sjön och utloppet är mot
Holmviksskogen/Skogsbo/Ösbyträsk.
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Även alternativa lösningar som att leda vattnet
till södra sidan ska utredas. Utredningar ska
göras för att se påverkan på diket/bäckens
ekologiska värden, sänkningen får inte påverkan naturmarker och våtmarker inom framtida
naturreservat så att dessa dräneras (ger även
påverkan på vattenmängder nedströms) samt
om sänkningen ger ökade vattenmängder/ändrade näringshalter i Ösbyträsk. Eftersom det
handlar om översvämningsrisker på land så
bör man utreda vattenmängder som är större
än 10-års regn som man normalt tittar på (titta
på 50- och ev 100-års regn).

i ytvatten och recipienten. Det är så stora
skillnader att de är mätbara. Påverkar även
mängden avrinning.

Simuleringar ska även göras om det är maximal avrinning (vinter/högt grundvatten) eller
om det är gynnsamma förhållande. Denna
utredning ska även samordnas med dagvatten
från östra Charlottendal.

• Våtmark vid Dalkärret
En förbättrad våtmark renar både genom
biologiska och ickebiologiska processer med
olika typer av ekosystemtjänster, våtmarken
ingår i Kvarnsjöns tillrinningsområde och har
stors betydelse för sjöns kvalitet. Uppehållstiden är viktig.
Det ska utredas hur stor kapacitet Dalkärret
har att rena dagvatten, och hur det motsvarar
planerad utbyggnad i Östra charlottendal och
idrottsanläggningar inkl. parkering.
En markbädds kornstorlek har stor betydelse
för dess renande effekt. Dagvattenmagasin
med stora sprängstenar har liten renande
effekt.

• Avverkning av skog
All skog kommer att avverkas inom kvartersmark/verkamhetsområden. Avverkning
ger tillfälligt, men höga halter näringsämnen

• Lokal trafik / snöröjning
Om snöröjning från gator läggs i upplag nära
sjön, utan att det går via öppna diken eller anlagd snötipp, påverkar detta både näringshal-

ter och ger föroreningar. Huvudgator som ska
få kommunalt huvudmannaskap bör ha öppna
diken med utrymme för snöupplag.
• Dagvatten från väg 222
Eftersom tidigare utredningar visat att vägen
långsamt men säkert har en stor övergödande
effekt på Långträsket bör det i framtiden
finnas dagvattendammar som kan kontrolleras
med provtagning och med markbäddar som
kan bytas ut. Planerna behöver utrymme för
detta, och för de fordon som ska sköta anläggningarna.
• Övergödning och pesticider från kvartersmark
I flera delar av Värmdö är det dagvatten från
villatomter som för med sig höga näringsämnen i jämförelse med jordbruk. Det finns större
risk för att man använder mer gödning till
gräsmattor etc än vad marken kan ta emot och
då rinner det rakt ner i sjön.

• Anläggningsarbeten
Anläggningsarbete medför en ökad avrinning
och ökad mängd sediment som rinner mot recipienterna. I och med anläggningsarbeten sker
sprängning och avverkning.
Sprängning i sig ger ökade näringsämnen om
sprängämnen innehåller kväveföreningar.
Visst dagvatten från Östra Charlottendal samt
från Norra delarna av Ingarökrysset kan rinna
mot Farstaviken. Det bör framgå hur stor kapacitet den har.
I planprogrammet redovisas utrymme för dagvattenanläggning intill väg 222.
Dalkärret bevaras i planprogrammet för att,
genom rätt skötsel och andra förbättrande
åtgärder, få en bättre renande funktion.
Våtmarken kan på detta sätt även bli en
rekreativ tillgång i området.
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FIGUR 32. ILLUSTRATION AV INGARÖKRYSSET FRÅN VY1 (FÖR BILDVYER SE FIGUR 33 PÅ SID 25.)

PROGRAMFÖRSLAG
I planprogrammet föreslås en sammanhållen bebyggelsestruktur på den norra sidan av
trafikplatsen. Bebyggelsen och den nya infrastrukturen binder samman planområdets olika
delar samt skapar en tydlig infart och entré
mot Gustavsbergs centrum. Planområdets urbana karaktär norr om väg 222/Värmdöleden
förstärks medan delarna söder om vägen
anpassas mot det befintliga naturlandskapet.
Planprogrammet föreslår att trafikplatsen byggs om till en ruterlösning, med nya
busshållplatser på av- och påfartsramper. Det
finns dock ett behov av en fördjupad ÅVS för
att slutgiltigt kunna bedöma hur trafikplatsen
bör utformas. ÅVS:en från 2016 innehåller
fyra möjliga lösningsidéer för en fullständig
bytespunkt och ombyggnation av trafikplats
Gustavsberg.
En ny gång- och cykelbro ansluter till busshållplatserna och skapar ett trafiksäkert stråk
över Värmdöleden. Gång och cykelstråket över
bron ansluter till befintliga gång- och cykelstråk.
24

I samrådshandlingen redovisades ett område
med idrottshallar norr om Värmdöleden,
öster om Gustavsbergsvägen. Utredning
gjord 2017 gällande förekomst av hasselsnok
visade att ytorna var en del av hasselsnokens
habitat, varför idrottshallarna i antagandehandling tagits bort, och redovisas i bilaga som
utförd utredning .En ny infartparkering visas
schematiskt öster om Gustavsbergsvägen.
Parkeringens utbredning kan dock komma att
påverkas av hänsyn till hasselsnokens habitat
och placeringen kommer även att påverkas av
var idrottshallarna anläggs.
Bebyggelsen väster om Gustavsbergsvägen får
en kvartersstruktur, som skärmar av Värmdöleden. Bebyggelsen har i snitt en höjd på
ca 4-5 våningar. Byggnadskroppen närmast
trafikplatsen, väster om Gustavsbergsvägen
får en högre höjd för att markera entrésituationen till Gustavsberg.
Gustavsbergsvägen utvecklas mot en mer
sammanhållen gata med gångbanor på båda
sidor samt en dubbelriktad cykelbana. Gångoch cykeltrafikanter ges mer yta genom att
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outnyttjade sido- och restytor tas bort. Gatan
kantas av bebyggelse, eller bergskärningar
och får i förslaget möbleringszoner med
gatuträd. Detta bidrar sammantaget till ett
tydligare och mer strukturerat gaturum med
förbättrade förutsättningar för gång- och
cykeltrafikanter. För att kunna utveckla
Gustavsbergsvägen med bebyggelse krävs att
vägen inte längre är en sekundärled för farligt
gods. Programförslaget visar även ett möjligt
läge för en bensinstation söder om Värmdöleden på platsen för den gamla rampen.
Landskapets skärgårdskaraktär bör bevaras
och förstärkas i en kommande ombyggnad
av Ingarökrysset. Berg i dagen och större
tallar sparas där det är möjligt. Element som
barrträd, sten, grus samt låg täckande vegetation används i utformningen, exempelvis på
den nya infartsparkeringen och vid ombyggnad av trafikplatsen. Den nya gångbron bör
förankras i landskapet med hjälp av trädplantering där den landar på den södra, mer
naturlika sidan av väg 222/Värmdöleden.

Nya dagvattendammar kommer att behöva
anläggas i anslutning till den ombyggda trafikplatsen. Förutom dammarnas rent tekniska
funktion kan de bli ett tillskott i miljön samt
fungera som värdefulla biotoper för flora och
fauna. För att möjliggöra dessa aspekter är det
viktigt att dagvattenanläggningarna gestaltas
tillsammans med den omgivande miljön.
Dammarna ska ligga i lågpunkter för att ge ett
naturligt intryck och för att få stöd i landskapet, de dimensioneras efter planerad bebyggelse och infrastruktur. Förslag till placering av kompletterande utjämningsmagasin
och dammar finns även i anslutning till den
bevarade våtmarken öster om programområdet och JM´s planerade bebyggelse i Östra
Charlottendal.
I fortsatt exploatering av området bör dagvattenfrågorna belysas särskilt och utredas
vidare. Exempel på fler fördröjande åtgärder
som bör beaktas är användandet av infiltrerande markmaterial på parkeringsplatser,
gröna tak, svackdiken med vegetation och
andra öppna dagvattenlösningar.
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FIGUR 33. ILLUSTRATIONSPLAN ÖVER UTVECKLAT PLANOMRÅDE SKALA 1:6000
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FIGUR 34. REF.BILD: GRÖNA YTOR OCH
DAGVATTENHANTERING
MELLAN PARKERINGAR, MISSOURI BOTANICAL
GARDEN

INFARTSPARKERING
Infartsparkering med ca 250 platser kan anläggas öster om Gustavsbergsvägen. Parkeringsplatserna anpassas till det kuperade
landskapet och grönytor och träd passas in
mellan platserna.
Infartsparkering utformas med genomsläppliga material och svackdiken så att regnvatten
kan infiltrera inom området. Parkeringsfickor
placeras mellan utskjutande högre partier i
terrängen.
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FIGUR 35. REF.BILD: TYRESTA NATIONALPARK,
DAGVATTENHANTERING I ÖPPNA SVACKDIKEN

Över området öster om Gustavsbergsvägen går idag en högspänningsledning som
planeras att flyttas. Om infartsparkeringen
byggs innan kraftledningen är flyttad måste
parkeringsplatserna ha ett sidoavstånd till yttersta ledning på 6 m och 4 m i höjdled. Planen
visar utbredning av parkeringsytor med 250
p-platser, med kvarvarande kraftledning.
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FIGUR 36. REF. BILD: VÄXTLIGHET OCH ÖPPEN
DAGVATTENHANTERING I SVACKDIKEN MELLAN
PARKERINGSYTOR, WILD CENTER, NEW YORK

Hänsyn till hasselsnokens habitat kan komma
att påverka utbredningen av parkeringsytan
och antalet parkeringsplatser.
När högspänningsledningen flyttas eller
grävs ned möjliggörs ytterligare p-platser alt.
parkeringshus.

FIGUR 37. REF. BILD: VÄXTLIGHET OCH ÖPPEN
DAGVATTENHANTERING I SVACKDIKEN MELLAN
PARKERINGSYTOR, WILD CENTER, NEW YORK

INFARTSPARKERING 250 PLATSER, skala 1:1000 A3
Understrukna höjder = befintliga höjder som behålls
Höjder i cirklar = nya höjder
Höjder inom parantes = utgående höjder
Bruna linjer = murar
Blå linjer = avrinning dagvatten
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FIGUR 38. ILLUSTRATION INFARTSPARKERING, PLAN SKALA 1:1000
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På norra sidan landar bron i marknivå mellan
de nya kvarteren samt med en koppling ned
mot den norra busshållplatsen och via en g/c
tunnel under Gustavsbergsvägen till infartsparkeringen. Cykelparkeringar anordnas i
anslutning till busshållplater på bägge sidor om
Värmdöleden.
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Gustavsbergs identitet skulle vid entrén kunna
manifesteras genom användning av objekt,
material eller mönster som knyter an till
Gustavsbergs historia som bruksort eller som
skärgårdskommun.
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På södra sidan fortsätter gång- och cykelbanan
under Ingarövägen och kopplar ihop med
gång- och cykelstråket som går på östra sidan
om Ingarövägen. I brons förlängning söderut
ansluter den till den befintliga grusvägen söder
om väg 222 (Värmdöleden).
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48
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Bron som utgör en del av porten till Gustavsberg har två huvudfunktioner. Dels kan
gångtrafikanter på ett trafiksäkert sätt (utan
korsning med någon fordonstrafik) röra sig
mellan infartsparkeringen och busshållplatserna på ramperna längs väg 222 (Värmdöleden) och dels skapar bron en trafiksäker
förbindelse för gång- och cykeltrafiken över
väg 222 (Värmdöleden).

mast Gustavsbergsvägen, föreslås få en högre
byggnadskropp, för att ytterligare markera
porten till Värmdö.
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PORTEN TILL VÄRMDÖ
En gång- och cykelbro föreslås över Värmdöleden (väg 222). Från bron finns anslutningar
via ramper och trappor ned till busshållplatserna på bägge sidor om Värmdöleden.

Entrésituationen till Gustavsberg, markeras av
den nya bron tillsammans med ny bebyggelse
på norra sidan Värmdöleden. Kvarteret när-
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FIGUR 40. VÄLKÄNDA MÖNSTER "BERSÅ" SAMT
"ADAM" AV STIG LINDBERG.
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FIGUR 41. PLANUTSNITT SKALA 1:3000
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FIGUR 42. PORTEN TILL GUSTAVSBERG VY 3 (FÖR BILDVYER SE FIGUR 33 PÅ SID. 25)

FIGUR 43. REF BILD: BICYCLE BRIDGE, ISLAND
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FIGUR 44. REF BILD: BICYCLE BRIDGE, BRYGGE

FIGUR 45. REF. BILD: VANCOUVER LAND BRIDGE

FIGUR 46. REF. BILD: BRO I BUEN, NORGE
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FIGUR 47. PLAN GUSTAVSBERGSVÄGEN SKALA 1:10 000
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GUSTAVSBERGSVÄGEN
Gustavsbergsvägen breddas och får två nya
körfält för buss. Västra sidan har en dubbelriktad cykelväg, möbleringszon med träd och
belysning, samt gångyta närmast fasad. Östra
sidan har möbleringszon med träd, belysning
och parkeringsplatser samt gångyta mot
fasad.
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På Västra sidan om Gustavsbergsvägen, där
det idag är stora parkeringsytor, förelås bebyggelse med våningshöjd av 4 våningar som
till att börja med kan vara mindre handelsenklaver/kontor med parkeringsytor innanför, för
att rama in gaturummet längs Gustavsbergsvägen. I ett framtida skede, vid utveckling av
hela handelsområdet skulle kvarteren även
kunna innehålla bostäder.
I en utveckling av Värmdö marknad som
handelsområde krävs fortsatt stora parkeringsytor. Parkeringarna förelås anläggas i
parkeringshus.
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FIGUR 48. TYPSEKTION GUSTAVSBERGSVÄGEN
SKALA 1:200

FIGUR 49. PRINCIPSKISS PÅ HUSKROPP FRAMFÖR BERGVÄGG
MED TRAPPSYSTEM MELLAN BYGGNADER

På östra sidan om Gustavsbergsvägen föreslås
byggnadsvolymer, ca 4 våningar höga.
Vid norra och södra delen av Gustavsbergsvägen är berget lägre och huskroppar med
lokaler i bottenvåningarna bör kunna inrymmas. Angöring sker från gatan, och husen
kan ha parkering i bottenvåning in mot berget
samt lokaler ut mot gatan.
Anslutningsvägar i form av trappor kan anläggas på strategiska ställen mellan volymerna,
för att öka kopplingen mellan planerad ny
bebyggelse och bebyggelse längs Gustavsbergsvägen.

På de mellersta delarna av vägen är bergväggen som högst och här skulle ev. smala
byggnadsvolymer kunna rymmas, för att hålla
ihop stadsgatukaraktären med bebyggelse
längs båda sidor. För att uppnå bra ljusförhållanden går det att arbeta med ljusschakt
på baksidan av byggnaderna.
Volymerna skulle t.ex kunna innehålla kontor
eller annan verksamhet.
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FIGUR 50. ILLUSTRATION AV GUSTAVSBERGSVÄGEN OMVANDLAD TILL STADSGATA, VY 2 (FÖR BILDVYER SE FIGUR 33 PÅ SID. 25)

FIGUR 51. ELEVATION A SKALA 1:1000

Angöring till busshållplatsen sker via
gångvägar norrifrån samt via passage från den
nya infartsparkeringen under Gustavsbergsvägen samt via trappor och ramper från den nya
g/c bron. En cykelparkering anläggs i anslutning till hållplatsen.

Ytorna kring hållplatserna, passagen under vägen och och anslutningsvägarna ska
utformas med god belysning och med omsorg
i materialval. Bottenvåningar i byggnader mot
gångvägar kan med fördel innehålla service,
t.ex kiosk eller annan kvällsöppen service.
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Längs norra rampen anläggs två busshållplatser. För att få en godkänd lutning behöver
rampens höjder justeras i sin anslutning mot
Gustavsbergsvägen.
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FIGUR 52. PLANUTSNITT SKALA 1:1000
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FIGUR 53 ELEVATION B SKALA 1:1000

Angöring till busshållplatserna sker via trappor och ramp från den nya g/c bron, samt via
gång- och cykelväg som fortsätter i passage
under vägen mot Ingarö.
28

Cykelparkering anläggs i anslutning till
hållplatsläget. Ytorna kring hållplatserna,
passagen under vägen och och anslutningsvägarna ska utformas med god belysning och
med omsorg i materialval.
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SÖDRA RAMPEN
På södra sidan anläggs en ny avfartramp
med busshållplatser. Rampens längd bör
ev. utökas, detta behöver detaljstuderas i ett
senare skede.
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GÅNG OCH CYKEL
Ett sammanhållet nätverk av gång- och
cykelförbindelser med många anslutningar till
omgivande strukturer ger bra förutsättningar
för att gång- och cykeltrafiken ska öka.
Väg 222 (Värmdöleden) utgör i dag en stor
barriär mellan gång- och cykeltrafiken
längs Ingarövägen och de centrala delarna av
Gustavsberg. Planskilda korsningar finns för
gång- och cykeltrafiken 950 meter öster om,
och 480 meter väster om Ingarökrysset. Dessa
är markerade med gula cirklar i figur 55.
Många cyklar längs Ingarövägen och
Trafikverket kommer att bygga en gång- och
cykelförbindelse på östra sidan av Ingarövägen. Denna förbindelse kommer dock att korsa
ramperna till och från väg 222 (Värmdöleden)
i samma plan som fordonstrafiken utan trafiksignaler. Trafiksäkerheten i korsningspunkterna är fortsatt låg, men trafiksäkerheten längs
sträckorna däremellan förbättras.
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Med busshållplatser på ramperna kommer
främst gångflödena att öka, inte minst från den
planerade infartsparkeringen till busshållplatserna.
Under förmiddagen är det främst ett gångflöde från infartsparkeringen till den norra
busshållplatsen. För att underlätta passagen
vid Ingarövägen föreslås därför en planskild
korsning för gående och cyklister under
Ingarövägen.
Under eftermiddagen är den största gångströmmen från den södra busshållplatsen till
infartsparkeringen. För att denna ström inte
ska behöva passera Ingarövägen och ramperna i plan föreslås en ny gång- och cykelbro
väster om busshållplatserna.
Med denna förbindelse kan bussresenärerna
röra sig planskilt mellan busshållplatserna
och infartsparkeringen. Den nya bron ger
också en trafiksäker förbindelse för gång- och
cykeltrafiken på ömse sidor om väg 222 (Värmdöleden) och en möjlighet att nå skogsområdet
ned mot Långträsket.
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LÅNGTRÄSKET

LÄMSHAGA SKOLA
FIGUR 55. GÅNG- OCH CYKELKOPPLINGAR
PLAN SKALA 1:12 000

Förbindelsen ger en trafiksäker förbindelse
mellan gång- och cykelvägen längs Ingarövägen och gång- och cykelvägen på norra
sidan om väg 222 (Värmdöleden), vilket blir en
särskilt viktig väg för barn på väg till och från
Lämshaga skola som då kommer att kunna
röra sig på ett tryggt sätt över Värmdöleden.
Bytespunkt, bro, gång- och cykelstråk ska
utformas med god standard i materialval och
belysning m.m. Genom att göra bytesmöjligheten tillgänglig och attraktiv ökar
möjligheten för alla att kunna och vilja resa
kollektivt.
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Gustavsberg-Slussen 474,480C
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Ett förslag till nytt trafikeringsstråk för
lokalbuss genom Östra Charlottendal skapar
möjliggheter för resenärer att även byta från
lokalbuss till andra bussar vid bytespunkten.
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Värmdölandet/Djurö - Slussen
Möjligt nytt trafikeringsstråk för
lokalbuss

LÅNGTRÄSKET

RÖ

Det är enbart de genomgående busslinjerna
på Ingarövägen – Gustavsbergsvägen som inte
trafikerar rampernas hållplatser. Omstigning
får här ske vid hållplatsen Värmdö Marknad.

Ingarö - Slussen 428X-430X

INGA

BUSS
Planförslaget med busshållplatser på de
västriktade ramperna innebär bra omstigningsmöjligheter mellan de olika busslinjerna
och en möjlighet för motorvägsbussar att
stanna på ramperna. Hållplatsläget ger
bra omstigningsmöjligheter mellan olika
busslinjer och från hållplatserna nås också
infartsparkeringen och Värmdö marknad på
ett bra sätt.

Gustavsberg - Ingarö 428-430,467

LÄMSHAGA SKOLA
FIGUR 56. DIAGRAM ÖVER BUSSRÖRELSER
PLAN SKALA 1:12000
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BILTRAFIK
Trafikmängderna på väg 222 (Värmdöleden)
Gustavsbergvägen och Ingarövägen kommer
att öka genom den planerade bebyggelsen
som sker i området och längre ut på Värmdö.
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Fram till 2030 ökar trafikmängden på Gustavsbergsvägen med ca 3500 f/d till 12 000 f/d (årsdygnstrafik, ÅDT) och Ingarövägen med 1700
f/d till 12000 f/d. Det innebär att trafikströmmen Gustavsberg – Stockholm ökar mest
och därmed också trafiken på de västgående
ramperna. De västriktade ramperna har i dag
en trafikmängd på ca 5 500 f/d och ökar till 7
500 f/d år 2030.
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Genom att trafikplatsen byggs om till en ruterlösning kommer trafiken från Stockholm mot
Ingarö att kunna svänga höger från rampen
vilket är betydligt smidigare än som i dag
behöva svänga vänster med tillhörande framkomlighetsproblem. I gengäld är det trafiken
från Stockholm mot Gustavsberg som får det
sämre då denna trafik ska svänga vänster från
rampen mot Gustavsberg. Det är också denna
ström som ökar mest. Utformningen av denna
korsningspunkt bör studeras vidare inklusive
kapacitetsstudier.
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Värmdöleden (222) med ramper

LÅNGTRÄSKET

Ingarövägen/Gustavsbergsvägen (646)
lokalgator

LEMSHAGA SKOLA

skogsvägar

FIGUR 57. ÖVERSIKT BILTRAFIK
PLAN SKALA 1:10 000

FIGUR 58. NUVARANDE TRAFIKMÄNGDER INGARÖKRYSSET
(CIRKLARNA VISAR SVÄNGFÖRDELNING I KORSNING)
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FIGUR 59 . TRAFIKFLÖDEN (FORDON PER ÅRSMEDELDYGN, ÅDT) ÅR 2030
PLAN SKALA 1:10000
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FIGUR 60. PRINCIP FÖR KÖRFÄLT VID NYA AV- OCH PÅFARTRAMPER SKALA 1:1000

TRAFIKPLATS MED
CIRKULATIONSPLATSER
Ingarökrysset (trafikplats Gustavsberg)
föreslås i planprogrammet att byggas om
till en ruterlösning. Där ramperna ansluter
skulle nya cirkulationsplatser (droppar) kunna
anläggas för att öka trafikkapaciteten. Befintlig
bro över väg 222 (Värmdöleden) har ett körfält
i sydlig riktning och två i nordlig riktning och
planeras få behålla den indelningen.

både mot Ingarö och mot Gustavsberg samt
rakt fram för genomgående busstrafik. Det
vänstra körfältet går enbart mot Gustavsberg.
Om kapaciteten inte kan klaras med denna utformning kan trafiken mot Ingarö ges ett eget
frisläppt körfält. (Se figur 62)

Trafikplatsen har inte kapacitetsberäknats
varför det är svårt att utforma cirkulationsplatsen med hänsyn till behovet av antalet
körfält. Därför redovisas tre alternativa förslag
till utformning. Förslagen till anslutningarna
av ramperna har olika kapacitet och kan kombineras med varandra.

I alternativ 1 går båda fälten rakt fram mot
Gustavsbergsvägen samt det vänstra mot
Stockholm. För trafiken på rampen från Mölnvik mot Gustavsbergsvägen i västlig ritning
finns två körfält varav det vänstra går mot
Ingarö och den högra mot Gustavsberg och
rakt fram för busstrafiken.

För trafiken från Ingarövägen mot Gustavsbergsvägen i nordlig riktning finns tre alternativ till utformning.

Droppe alt 1
I alt 1 (figur 61) ansluter ramperna från väg
222 med två körfält. Rampen från Stockholm
har två körfält varav det högra går att köra
FIGUR 61.SKISS TRAFIKLÖSNING DROPPE - ALTERNATIV 1,PLAN SKALA 1:1000
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Droppe alt 2
Ett alternativ till att ha två genomgående körfält i nordlig ritning mot Gustavsbergsvägen
redovisas i alternativ 2. Det vänstra körfältet
över bron går då mot Stockholm och det högra
mot Gustavsberg. Det högra körfältet från
Mölnvik mot Gustavsberg går då i ett eget
frisläppt körfält. Bussen får då ett eget körfält
på rampen i västlig ritning. (Se figur 62)
Droppe alt 3
Ett tredje alternativ är att ha två körfält i
nordlig ritning över bron som fortsätter mot
Gustavsberg enligt alt 1 men med ett separat
högersvängskörfält på rampen från Mölnvik
som ansluter till det högra körfältet i nordlig
riktning på Gustavsbergsvägen. (Se figur 63. )

FIGUR 62.SKISS TRAFIKLÖSNING DROPPE - ALTERNATIV 2,PLAN SKALA 1:1000
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FIGUR 63. SKISS TRAFIKLÖSNING DROPPE - ALTERNATIV 3,PLAN SKALA 1:1000
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CA 72 M

A

FIGUR 64. SKISS AV UTBREDNING AV UNDERJORDISK TUNNELBANESTATION
PLAN SKALA 1:2000

BYTESPUNKT MED TUNNELBANA
För tunnelbana ovan mark är det svårt att få
plats med ett stationsläge som inte kolliderar
eller inkräktar orimligt mycket på planerade
byggnadsvolymer, i spårreservatets befintliga
riktning.
Med tunnelbana under mark, blir placeringen
friare, och ett stationsläge blir möjligt men
mycket kostsamt. En tunnelbanestation har
145 meter långa plattformar samt krävs stora
utrymmen i bredd med ventilationsutrymmen,
servicegångar m.m.

CA 72 METER
FIGUR 65. TVÄRSEKTION A GENOM TUNNELBANESTATION SKALA 1:400
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B

CA 47 M

B

BYTESPUNKT MED TVÄRBANA
En spårkorsning med påfartsramp vid befintlig trafikplats skapar konflikt, därför visas
spårdragning norr om ramperna, i nivå under
Gustavsbergsvägen.

FIGUR 66 .SKISS AV MÖJLIG PLACERING FÖR TVÄRBANEHÅLLPLATS
PLAN SKALA 1:2000

För att komma under Gustavsbergsvägen som
ligger på +34 skulle spårnivån hamna på ca
+27 nivå, och plattformsnivå ca +27,3 vilket är
lägre än höjden för busshållplatserna (+29,532,5) dvs. det blir en relativt stor nivåskillnad
mellan spårplattformar och bussplattformar.
Bytepunkten mellan infartsparkeringen och
busshållplats på norra rampen kräver passage via trappor /lyftpaket, men byte mellan
infartparkering och tvärbanehållplats kan ske
via gångväg/ramper, norr om spår.
Eventuellt skulle en planövergång kunna anläggas i plattformarnas västra ände.

CA 47 M
FIGUR 67. TVÄRSEKTION B SOM VISAR UTRYMME FÖR TVÄRBANEHÅLLPLATS SKALA 1:400
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DAGVATTENHANTERING INOM PROGRAMOMRÅDET
Planeringen av programområdet är inte i
konflikt med andra planerade eller potentiella
åtgärder som krävs för att uppnå fastställda
miljökvalitetsnormer. Målsättningen är därför
att inte öka föroreningsbelastningen på de
aktuella recipienterna utan snarare att minska
den. Om detta kan uppnås så innebär planen
att möjligheten att uppnå MKN inte försvåras
eller förhindras. Potientiellt kan planen hjälpa
till att förbättra recipienternas status.

Förändringen i föreslagen markanvändning
innebär ökade flöden. Eftersom nuvarande
parkeringsytor avvattnas via stenkistor ingår
viss fördröjning av dagvattnet från dessa ytor i
dagsläget.
Planförslaget innebär att skogsmark och
parkeringsytor omvandlas till främst takytor, parkeringsytor och ny bebyggelse med
varierande innehåll. Förändringen i markanvändning innebär ökade mängder föroreningar
som leds till recipienterna.

Långträsket är ett exempel på en recipient där
förhållandena kraftigt försämrats under de
senaste decennierna, och där försämringen
av allt att döma ännu fortgår. Det är därför angeläget att stoppa den negativa utvecklingen.
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DAGVATTEN FRÅN VÄG 222
Långträsket är påverkat av dagvattenutsläpp
från väg 222. Yta intill väg 222 har pekats ut
som möjlig att nyttja för dagvattenrening.
Ytan kan exempelvis utnyttjas som översvämningsytor eller biofilter innan dagvattnet leds
vidare.
I första hand bör det mer förorenade dagvattnet från väg 222 omhändertas här, men
nivåförhållanden möjliggör att också dagvatten
från nuvarande parkering/planerade bostäder
kan ledas hit. Förutom att rena dagvattnet innebär detta att Kvarnsjön kan avlastas. Genom
att anlägga diken, gärna gräsklädda, som leder
behandlat vatten från väg 222 mot Långträsket
kan ett extra reningssteg åstadkommas.

PLANERAD BEBYGGELSE PÅ NUVARANDE
PARKERINGSYTA VID HANDELSOMRÅDE
Det är osäkert vilken rening som erhålls i
dagsläget av dagvattnet från parkeringsytorna
vid köpcentret. Den förändrade markanvändningen med takytor och gårdar innebär
en reduktion av mängden föroreningar som
genereras jämfört med dagsläget. Med LOD
(lokalt omhändertagande av dagvatten) i form
av regnträdgårdar eller grönytor dit vatten från
tak, gårdar och gatumark leds kan både fördröjning och ytterligare rening uppnås. Efter
rening kan dagvattnet ledas vidare till stenkistor på motsvarande sätt som i nuläget.

FIGUR 68. ATT ANLÄGGA SVACKDIKEN, SÅ KALLADE REGNRABATTER, KAN LÖSA PROBLEMATIKEN KRING VATTENRENING OCH
ÖVERSVÄMNINGAR PÅ PARKERINGSYTOR. REF. BILD:PENDLARPARKERING I NORRTÄLJE

NYA PARKERINGSYTOR
Parkeringsytor kommer att generera den
största mängden föroreningar och rening
krävs innan dagvattnet leds vidare.
Dagvattnet ska källsorteras. Det kan till
exempel innebära att takvatten som i princip
är rent leds till Långträsket. Dagvatten från
parkeringsytor behöver fördröjas, t ex genom
att rinna över grönytor och infiltreras för att
reducera föroreningarna. Detta kan ske i
diken, biofilter eller via översvämningsytor.

Dagvattnet genomgår sedan ytterligare
rening i Dalkärret, som avses utvecklas till en
renande våtmark i samband med utbyggnad av
Östra Charlottendal. Det finns utrymme att öka
våtmarkens planerade kapacitet. 40
40. Dagvattenutredning Ingarökrysset, WSP

Ur föroreningssynpunkt vore den mest effektiva lösningen att bygga in parkeringsplatser i
parkeringshus.
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BUSSAR FRÅN INGARÖ VÄNDER I CIRKULATIONSPLATSEN
OCH SLÄPPER AV OCH TAR UPP
PASSAGERARE PÅ BEFINTLIG HÅLLPLATS
BREDDAD REFUG FÖR
SÄKRARE ÖVERGÅNG

UTVECKLING ÖVER
TID

NY INFARTSPARKERING
CA 250 PLATSER,

ETAPP 1
I första etappen, anläggs en infartsparkering
med ca 250 platser öster om Gustavsbergsvägen, med infart från den första cirkulationsplatsen.
Bussar från Ingarö på väg mot Slussen kan
vända runt i andra cirkulationsplatsen och
släppa av och ta upp passagerare vid befintligt
hållplatsläge för att skapa bytespunkt mot
Gustavsberg och infartsparkeringen innan
trafikplatsen byggs om.
För att skapa ett effektivare flöde samt ett
säkrare övergångsställe vid cirkulationsplatsen, breddas refuger vid cirkulationsplatserna, så att utfart ur cirkulationsplats enbart
sker i ett körfält.
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ÅTGÄRDER:
-Anlägga infartsparkering
-Bygga om refug och åtgärda körfältsindelning
-Anlägga grusytor, hantering av dagvatten för
att organisera parkering med in- och utfarter
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FIGUR 69. ETAPP 1 SKALA 1:10000

NY G/C TUNNEL UNDER GUSTAVSBERGSVÄGEN

ETAPP 2
Norra påfartsrampen byggs om och busshållplatser anläggs. Ny gång- och cykeltunnel
under Gustavsbergsvägen.

ÅTGÄRDER/FÖRUTSÄTTNINGAR:
-Påfartsrampens höjder justeras för att få till
en tillgänglig längslutning på busshållplatserna

NY BUSSHÅLLPLATS MED CYKELPARKERING ANLÄGGS VID NORRA
RAMPEN

-Ny g/c- tunnel under Gustavsbergsvägen är
en förutsättning för trafiksäkert byte mellan
infartsparkering och buss
-Ny gångväg mot cirkulationsplatsen väster
om Gustavsbergsvägen - kräver markjusteringar
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FIGUR 70. ETAPP 2 SKALA 1:10000

MÖJLIG FRAMTIDA UTVECKLING OCH
FÖRSLAG TILL INDELNING AV KVARTERSSTRUKTUR

MÖJLIG FRAMTIDA UTVECKLING AV
KVARTER LÄNGS GUSTAVSBERGSVÄGENS VÄSTRA SIDA, KAN INNEHÅLLA
BOSTÄDER,HANDEL, SERVICE, KONTOR,
PARKERING
GUSTAVSBERGSVÄGEN OMVANDLAS TILL E N
STADSGATA
NYA KVARTER UTVECKLAS MED BOSTÄDER,
KONTOR,HANDELSERVICE

ÖSTRA CHARLOTTENDAL
UTVECKLAS MED NY
BOSTADSBEBYGGELSE

FLYTT(ELLER NEDGRÄVNING) AV HÖGSPÄNNINGSLEDNING

INFARTSPARKERINGEN UTVECKLAS EV. TILL ETT PARKERINGSHUS

ETAPP 3

Gustavsbergsvägen breddas och ny bostadsbebyggelse i Östra Charlottendal samt bebyggelse längs Gustavsbergsvägen och i anslutning till den nya g/c-bron etableras. Möjlig
utbyggnad av handelskvarteren, förslagvis
med start mot Gustavsbergsvägen.
Högspänningsledning grävs ned eller flyttas,
olika alternativ bör utredas och kostnader
fördelas mellan berörda parter.
En ekologisk bedömning bör göras innan
man bestämmer hur högspänningsledningen
flyttas. Vid luftledning bör den inte gå över
känsliga, skyddsvärda områden
Parkeringen ersätts med ett parkeringshus
i flera plan. Ny g/c bro över Värmdöleden
anläggs, samt ny avfartsramp med busshållplatser på södra sidan Värmdöleden.
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NY G/C BRO MED ANSLUTNINGAR
TILL BUSSHÅLLPLATSER

VÅTMARKER ANLÄGGS

NY AVFARTSRAMP MED HÅLLPLATSLÄGE FÖR BUSS

OMBYGGNAD AV TRAFIKPLATS MED NYA RAMPER

NYTT KÖRFÄLT BUSS

NYTT LÄGE FÖR BENSINSTATION

Ny g/c passage under Ingarövägen kopplas
ihop med nya g/c vägen längs Ingarövägen.
Nytt körfält för högersvängande buss på norra
avfartrampen.
Den gamla avfartsrampen tas bort, bensinstation byggs på södra sidan.
Möjlig etablering, utveckling av bebyggelse
längs Gustavsbergsvägen.
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ÅTGÄRDER/FÖRUTSÄTTNINGAR:
- Parkeringshus kräver nedgrävning eller flytt
av högspänningsledningen
-Anläggning av ny avfartramp österut med
busshållplatser. Den gamla avfarten kan
finnas kvar tills den nya är klar
-Dagvattenhantering
-Ny g/c bro väster om Gustavsbergsvägen med
anslutningar i form av trappor och ramper

FIGUR 71. ETAPP 3 SKALA 1:10000

-Nya kvarter öster om Gustavsbergsvägen
förutsätter att befintliga verksamheter har
någon annanstans att att ta vägen
-En förutsättning för bebyggelse närmre än 25
meter längs Gustavsbergsvägen är att vägen
inte längre är en sekundärled för farligt gods

SPÅRRESERVAT PÅ NORRA SIDAN OM
VÄRMDÖLEDEN

ETAPP 4

Utveckling av bytespunkt för utökad kollektivtrafik. Med föreslaget program finns
fortfarande ytor och förutsättningar för
spårbunden trafik att utvecklas.
ÅTGÄRDER/FÖRUTSÄTTNINGAR:
-För att skapa en god bytespunkt med
spårtrafik krävs lyftpaket och vidare
utredning av anslutningspunkter
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EV. FRAMTIDA BYTESPUNKT FÖR
KOLLEKTIVTRAFIK

FIGUR 72. ETAPP 4 SKALA 1:10000

5700 m2

6600 m2

IV

430 m2
3100 m2
IV

330 m2
7000 m2

YTOR

IV

370 m2

SIFFROR I SVART I PLAN ANGER FOTAVTRYCK FÖR KVARTEREN
IV

BOSTÄDER/HANDEL/SERVICE ca 27600 m2 (1 våning/fotavtryck)

5200 m2

BOSTÄDER/KONTOR/HANDEL/SERVICE ca 48700 m2 (snitt 5 våningar)

IV

1200 m2

KONTOR/SERVICE ca 2500 m2 (snitt 4 våningar)
PARKERING/SERVICE 19600 m2 (snitt 4 våningar)

650 m2

IV

8200 m2

IV

XIII

5500 m2
4900 m2
IV

I

FIGUR 73. YTOR OCH PROGRAMMERING PLAN SKALA 1:6000
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FIGUR 74. ILLUSTRATION AV INGARÖKRYSSET SETT FRÅN VY 1 (FÖR BILDVYER SE FIGUR 33 PÅ SID 25.)
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Detaljplan A:
•
Infartsparkering /parkeringshus
•
Anpassning av mark i ett första skede med
en temporär infartsparkering
•
Ommålning av körfält, breddning av
refuger på Gustavsbergsvägen
•
Nedgrävning / flytt av högspänningsledning
•
Hänsyn till Hasselsnok
•
Hantering av dagvatten
Geografiskt berörda fastigheter:
•
Gustavsberg 1:7
•
Mölnvik 1:1

Detaljplan B:
•
Ny g/c-passage under Gustavsbergsvägen
•
Ny g/c-bro över Värmdöleden
•
Ny trafiklösning
•
Möjlig exploatering med nya kvarter
väster om Gustavsbergsvägen
•
Nedgrävning / flytt av högspänningsledning
•
Nya av- och påfartsramper med busshållplatser och anslutningsvägar
•
Trafiksäkerhetsåtgärder
•
Hänsyn till Hasselsnok
•
NVI Skyddsvärda träd
•
Salamanderinventering
Hantering av dagvatten
Geografiskt berörda fastigheter:
Mölnvik 1:1
•
Lämshaga 1:16
•
Tjustvik 1:1
•
Gustavsberg 1:7, 1:191, 1:433, 1:273, 1:438,
2:1

Detaljplan C:
•
Gustavsbergsvägen byggs om, med
två nya busskörfält, samt cykelbana på
västra sidan
•
Möjlig exploatering med kontor/service
på östra sidan
•
Stadsgata - lokaler i bottenvåningar
•
Hänsyn till Hasselsnok
•
Hantering av dagvatten
Geografiskt berörda fastigheter:
•
Gustavsberg 1:7, 2:1, 1:190, 1:270, 1:272

Detaljplan D:
•
Möjlig exploatering och omvandling av
handelsområdet till kvartersstruktur med
varierande innehåll t.ex. bostäder
•
Hantering av dagvatten
Geografiskt berörda fastigheter:
•
Gustavsberg 1:190, 1:270, 1:271, 1:272,
1:436, 1:433, 1:7

GENOMFÖRANDE
DETALJPLANER

Utvecklingen av Ingarökrysset kommer att
behöva ske etappvis och i olika detaljplaner.
För att genomföra projektet krävs ombyggnad
av befintlig trafikanläggning, justeringar av
områdets topografi, nedgrävning eller flytt av
högspänningsledningarna med mera.
Kostnaderna för arbetena bör fördelas rättvist
mellan alla inblandade parter såsom kommun, Trafikverket, markägare och framtida
exploatörer m.fl.
När högspänningsledningen grävs ned eller
flyttas, frigörs mark och nya kvarter kan börja
byggas.
Marken där bensinstationen och bilhandeln
idag är lokaliserad får ett viktigt läge i entrésituationen till Gustavsberg och skulle kunna
utvecklas med bebyggelse, t.ex. bostäder och
kontor.
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Läget utefter väg 222/Värmdöleden är väl
exponerat och på sikt ett eftertraktat läge för
kontor, handel och bostäder. Längre in i området kan byggrätter för handel i olika former och
även attraktiva byggrätter för bostäder med
olika upplåtelseformer tillskapas.
En omlokalisering av befintliga idrottsanläggningar från centrala Gustavsberg skulle
frigöra attraktiv mark för bostadsändamål
och möjliggöra en bra trafiklösning i centrum.
Idrottshallarna kan dock inte placeras öster
om Gustavsbergsvägen vid Ingarökrysset som
den ursprungliga planen var på grund av hasselsnokens utbredning. Arbetet med att hitta
lämplig placering för idrottshallarna i kommunen fortsätter och det kan även övervägas
om några andra områden inom programområdet skulle kunna passa för en eller flera idrottshallar om ändamålet ändras från bostäder,
handel eller kontor.
Bebyggelse vid Östra Charlottendal kan dra
nytta av närheten till en bytespunkt, och service som projektet kommer att generera.
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FÖRSLAG TILL INDELNING

Dp A - Infartsparkering
Dp B - Ombyggnad av trafikplats, ny bro m.m.
Dp C - Ombyggnad av Gustavsbergsvägen
Dp D - Omvandling och exploatering av handelsområdet
Dp E - Nytt kvarter med blandat innehåll
Dp F - Nytt kvarter med blandat innehåll
Dp G - Bensinstation

Detaljplan E:
•
Kvarter med kontor, bostäder,
handel, service
Åtgärder:
•
Nedgrävning el. flytt av högspänningsledning
•
Hänsyn till Hasselsnok
•
Salamanderinventering
•
Hantering av dagvatten
Geografiskt berörda fastigheter:
•
Gustavsberg 1:191, 1:7

Detaljplan F:
•
Kvarter med kontor, bostäder,
handel, service
Åtgärder:
•
Nedgrävning el. flytt av högspänningsledning
•
Hänsyn till Hasselsnok
•
Hantering av dagvatten
Geografiskt berörda fastigheter:
•
Gustavsberg 1:191, 1:7

Detaljplan G:
•
Flytt av bensinstation till södra
sidan Värmdöleden
•
Hänsyn till Hasselsnok
•
Hantering av dagvatten
Geografiskt berörda fastigheter:
•
Mölnvik 1:1
•
Lämshaga 1:16

Dp C

Dp D
Allmän gata , sektion 18 m bred
Allmän gata , sektion 24 m bred

Dp F

Allmän gata ,
sektion 25 m bred

Dp E
Dp A
Allmän gata , sektion 18 m bred

Dp B
Allmän mark

Allmän gata , sektion ca 14,5 m bred

Dp G

Högspänningsledning

FIGUR 75. PLANILLUSTRATION AV EN MÖJLIG DETALJPLANEINDELNING SKALA 1:6000
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EKONOMI /
EXPLOATERINGSKOSTNADER
FÖRDELNINGSMODELL FÖR
INFRASTRUKTURINVESTERINGAR
Infrastrukturkostnaderna inom planprogram
för Ingarökrysset motiveras delvis av de
exploateringar som sker inom Östra Charlottendal, Ekobacken och Värmdö marknad.
Även andra exploateringar inom kommunen
motiverar och kan dra nytta av åtgärderna
kring Ingarökrysset och borde därför också
inkluderas vid fördelning av kostnaderna.
Värmdö kommun, SLL, och Trafikverket har
därför också ett ansvar för de åtgärder som
är nödvändiga för utvecklingen inom planområdet.

Utvecklingen av trafikplatsen följer intentioner i det samarbete som Värmdö kommun,
Trafikverket och SLL valt inom ramen för ÅVS.
Finansieringen av olika åtgärder bör fördelas
mellan parterna med hänsyn till nytta och
skälighet. Inom de olika etapperna kan andelstalen variera för olika åtgärder beroende på
olika nytta för ingående parter.
Som underlag för en successiv detaljplanläggning bör samarbetsavtal eller ramavtal/exploateringsavtal upprättas med stöd av en långsiktigt upplagd strategi och fördelningsplan så
att infrastrukturkostnaderna blir finansierade
på ett strukturerat sätt.

PRINCIPIELLT UNDERLAG FÖR KOSTNADSFÖRDELNING MED AVSEENDE PÅ ETAPPINDELNINGEN I PLANPROGRAMMET:
Etapp 1
Åtgärderna avser förbättrad tillgänglighet
avseende infartsparkering och busshållplatserna.
Nyttan av åtgärden tillgodoräknas av Värmdö
kommun, SLL, Dp D och Östra Charlottendal.
Omkringliggande fastigheter som får ett ökat
värde har nytta av den här etappen.
Etapp 2
Åtgärderna avser hållplatser, ombyggnad av
befintlig påfartsramp på norra sidan till väg
222, gångtunnel och ny gångväg längs Gustavsbergsvägen över väg 222.
Nyttan av åtgärderna tillgodoräknas Värmdö
kommun, SLL, Trafikverket, Dp E och F (bilfastigheterna), DP B (trafikplatsen) och Östra
Charlottendal. Omkringliggande fastigheter
som får ett ökat värde har nytta av den här
etappen.
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Etapp 3
Åtgärderna avser breddning av Gustavsbergsvägen, g/c-bro över väg 222, bussgata inom
Dp A, nya av- och påfartsramper på väg 222.
Högspänningsledningen flyttas.
Nyttan av åtgärderna tillgodoräknas
Värmdö kommun, SLL, Trafikverket, Dp E och
F (bilfastigheterna), DP B (trafikplatsen), Östra
Charlottendal, och Ekobacken. Omkringliggande fastigheter som får ett ökat värde har nytta
av den här etappen. Flytt av högspänningsledningen betalas av de fastighetsägare som kan
dra nytta av det.
Etapp 4
Utbyggnad av trafikplatsen som mest effektiva bytespunkt på lång sikt, eventuellt med
spårtrafik.
Nyttan av åtgärderna tillgodoräknas Värmdö
kommun, SLL, Dp E och F (bilfastigheterna),
DP B (trafikplatsen) och Östra Charlottendal.
Omkringliggande fastigheter som får ett ökat
värde har nytta av den här etappen.

REFERENSLISTA
- Värmdö kommun Översiktsplan 2012-2030
- ÅVS Ingarökrysset,
2016-06-26
-Bilaga 3- Samlad effektbedömning för ÅVS
Ingarökrysset,
Trivector
-Dagvattenutredning Ingarökrysset,
2017-02-06, WSP
-BILAGA vattenstatus och MKN,
WSP
-Rapport Hur ska EU-domstolens dom i mål
C-461/13 (Weserdomen) tolkas och vad får den
för betydelse?
2015-12-15, Fröberg och Lundholm Advokatbyrå

-Naturvärdesinventering Holmviksskogen,
Värmdö kommun, Inklusive översiktlig inventering av Knuts hav och Kvarnsjön
2014-11-26, Ekologigruppen
-PM Naturvärden
2017-02-15, Ekologigruppen
-Naturvärdesinventering Östra Charlottendal,
2016-12-20, Ekologigruppen
-Rapport, Hydrologisk utredning, Kvarnsjön
och kvarndammen
2015-06-08, Tyréns
-Inventering av hasselsnok i Lappmarken,
Värmdö kommun
Granskningsversion,
2017-02-03, Ekologigruppen
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BILAGA_- TIDIGARE SKISSER OCH UTREDNINGAR
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DALKÄRRET

IDROTTSHALLAR

Värmdö kommun vill frigöra mark i de centrala
delarna av Gustavsberg genom att flytta delar
av idrottsverksamheterna och man tittar på
olika placeringar inom kommunen.
I samrådshandlingen för planprogrammet
visades idrottshallar placerade norr om väg
222,Värmdöleden, öster om Gustavsbergsvägen. Placeringen tog avstamp i rekommendationen att i första hand lokalisera idrotten inom
Östra Charlottendal men utredning under 2017
vad gäller förekomst av hasselsnok har påvisat
att idrottshallar i detta läge blir svårt att få till.
Följande scenario med idrottshallar placerade
i detta läge redovisas nu endast som en utförd
utredning.
GENOMFÖRD UTREDNING GÄLLANDE PLACERING AV IDROTTSHALLAR LÄNGS VÄRMDÖVÄGEN
Placering av idrottshallar och parkeringsplatser styrs av ett antal faktorer. Dalkärret, som
ligger öster om Ingarökryssetfyller en viktig
funktion för att rena dagvattnet och kan bidra
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till flödesreglering.
Dalkärret bör få finnas kvar och förbättras,
därav innebär våtmarken en avgränsning för
hallarnas utbredning österut.

ATA

ER ID

M

MAX ANTAL HALLAR VID INGARÖKRYSSET SAMT MARKPARKERING
PLAN SKALA 1:10000

A LG

DALKÄRRET

ALLA HALLAR VID INGARÖKRYSSET, PARKERING I P-HUS, UNDER IDROTTSHALLAR SAMT MARKPARKERING
PLAN SKALA 1:10000

-Sporthall, dubbel, Publik + Träningsyta
-Rackethall

Vid max antal hallar, och enbart markparkering, (figur 39) skjuts den nya lokalgatan norrut
och innebär en krokig sträckning, hög bergskärning samt minskade ytor för exploatering
av Östra Charlottendal.
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Resultatet av utredning gällande förekomst av
hasselsnok inom programområdet är också
något som kan komma att påverka idrotthallarnas utbredning och placering på platsen.
För att få plats med alla hallar vid krysset,
samt infartsparkering krävs ingrepp i berget,
vilket kan bli problematiskt om hasselsnoken
visar sig ha den södervända bergssluttningen
som habitat. I söder avgränsas hallarnas placering av Värmdöleden, med ett skyddsavstånd
på 30 meter.

Antal hallar som kan bli aktuella vid krysset är:
-Ishall, s.k. Publikhall B
-Träningshall ishockey/konståkning
-Bandyhall, division 1
-Kylanläggningsbyggnad
-Garage/Teknik/Driftspersonalutrymme
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I anslutning till hallarna tillkommer 250 pplatser. Vid hallarna ska även en infartparkering kunna anordnas. P-platser för hallar och
infart tros kunna samnyttjas, och ska till antal
vara totalt 500 st. Området ska även ha
uppställningsytor samt vändslinga för bussar.
För att kylmediet av hallarna ska vara som
effektivast föreslås att alla ishallar placeras
tillsammans, dvs, det blir en ineffektiv och
kostsam lösning att ha kylmedier på flera olika
platser inom kommunen. Figur 39 och 40 visar
max antal hallar, vändslinga för buss samt 5
uppställningsplatser för buss.

Det som skiljer dem åt är att figur 39 visar ett
alternativ med endast markparkering, medan
figur 40 har parkering även i parkeringshus
samt under idrottshallarna, i ett sutterängplan.

Figur 40 visar ett förslag där parkering istället
för på mark till största delen sker i parkeringshus. Genom att anlägga parkeringshus och
parkering under hallar utnyttjas marken effektivare, fler p-platser kan utvinnas, och gatan
norr om hallarna kan anläggas längre söderut
och få en rakare sträckning.
Även ur dagvattensynpunkt är det en fördel att
bygga in parkeringsytorna i parkeringhus, då
avrinning från parkeringytor minskar och det
blir fler möjligheter att leda olika förorenat
dagvatten åt olika håll.
Figur 40 med parkering anordnad i parkeringshus visas som huvudalternativ i planprogrammet för Ingarökrysset. Hur många
idrottshallar som slutligen placeras i området
utreds vidare, parallellt med utredning gällande hasselsnoken.
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ILLUSTRATION AV ALLA IDROTTSHALLARNA MOT VÄRMDÖLEDEN, VY 4 (FÖR BILDVYER SE FIGUR 33 PÅ SID 25.)

Idrottshallarna utformas som en sammanhängande skärm mot Värmdöleden, men hallarna
kan variera i fasaduttryck och höjd.
Eftersom avståndet till Värmdöleden understiger 75 meter, kan detta eventuellt påverka
hallarnas utformning så att de till exempel kan
behöva ha konstruktioner som minskar risken
för fortskridande ras, dvs. hela byggnaden ska
inte rasa om en del av den skadas.
Framför hallarna finns 180 p-platser, i övrigt
finns parkering i parkeringshus närmast Gustavsbergsvägen, samt eventuellt under hallarna. Vändslinga för buss samt bussparkering
lokaliseras i anslutning till bandyhall.
Hallarna redovisas med en höjd på ca 14m. På
sid 29 visar skisser på placeringen av enbart
några hallar på platsen. På uppslaget redovisas 3 scenarier. Alla hallar på platsen, (figur
42) , endast ishallar med tillhörande utrymmen (figur 48) samt alternativ med enbart
rackethall och sporthall (figur 49).
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P-HUS

SPORTHALL
80x60 m2
4800 m2

RACKETHALL
150x70 m2
10500 m2

GARAGE /
TEKNIK/
DRIFT
20x10 m2
200 m2

KYLANL.
10x10 m2
100 m2

BANDYHALL
150x90 m2
13500 m2

TRÄNINGSHALL (IS)
40x70 m2
2800 m2

ISHALL
50x70 m2
3500 m2

ALLA IDROTTSHALLAR PLACERADE VID INGARÖKRYSSET - PLANUTSNITT SKALA 1:6000

SEKTION IDROTTSHALLAR SKALA1:1000
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REF. BILD: DE RIETLANDEN
SPORTSHALL

REF. BILD: SPORTS CENTRE UDINE

ISHALL

REF. BILD: PODCETRTEC SPORTSHALL

REF. BILD: SPORT AND CULTURE CENTRE

TRÄNINGSHALL
P-HUS
P-HUS
BANDYHALL

SPORTHALL
RACKETHALL

ENBART ISHALLAR PLACERADE VID INGARÖKRYSSET PLANUTSNITT SKALA 1:6000
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SPORTHALL OCH RACKETHALL PLACERADE VID INGARÖKRYSSET SKALA 1:6000

GUSTAVSBERG

BUSSTERMINAL

BUSSTERMINAL
I utredningarbetet har skisser på placering
av bussterminaler studerats ytligt. BiIden till
höger visar en av dessa, med bussterminal
väster om Gustavsbergvägen.
Bussterminal med 8 bussuppställningsplatser
får plats, terminalen ligger inte på kommunens
mark. Placering på detta sätt, men även andra
placeringar till exempel öster om Gustavsbergsvägen skulle innebära långa körsträckor
för alla bussar, samt många korsningar.
Vid byte till en eventuell framtida spårplattform, kommer lyftpaket att krävas från plattformen. Bussresenärer från Slussen bedöms
ge för långa restider, men för kollektivtrafikresenärer inom Värmdö blir det bra byten.
Terminalen kan byggas med befintlig trafikplats, trafikplats som i programskissen eller
med ny motorvägsavfart för bussar från Slussen med anslutande fly-over rakt in i bussterminalen.
(för trafik mot Slussen, redovisad på plan till
höger, är det ingen skillnad mellan trafikplatsalternativ)
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SLUSSEN
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VÄRMDÖ

INGARÖ

SKALA 1:6000
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SKISS BUSSTERMINAL ÖSTER OM GUSTAVBERGVÄGEN
PLUS:
+ samlad målpunkt, idrottshallar, parkering m.m.
+ på kommunens mark

52
,0

0
50,0
50

MINUS
-långa bussrörelser, omvägar för bussarna, bussar mot stan under Gustavsbergsvägen
-stor belastning på cirkulationsplatsen och Gustavsbergsvägen
-lösning inkräktar på framtida spårreservat (men kanske ändå mer rimligt att tänka sig bussbyte istället för spårbyte)
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SKISS PLACERING G/C KOPPLING ÖSTER OM BRO UNDER
AV/PÅFARTS- RAMPER
50
4 48 ,0
44 6,0 ,0
,0

Gång- och cykelkopplingen går under påfartramp på södra sidan
Värmdöleden och dyker ned under avfartramp och kopplas ihop med tunnel under Gustavsbergsvägen.
PLUS:
+genare koppling till infartparkering och Idrottshallar
+plankorsningar med Gustavsbergsvägen samt av- och påfartramper kan
undvikas
+landar bra i läge för G/C koppling österut norr om Idrotthallarna
MINUS
-bron behöver knix i söder för att få till godkänd lutning
-kopplingen går i tunnel samt nedsänkt i förhållande till bilbron, kan kännas som ett otryggt stråk
-på norra sidan hamnar kopplingen på “fel” sida av Gustavsbergsvägen i
förhållande till hur cykelbanan längs Gustavsbergsvägen går
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50
4 48 ,0
44 6,0 ,0
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SKISS PLACERING G/C KOPPLING ÖSTER OM BRO

Gång- och cykelkopplingen öster om bron över ramper (brons läge går att
ﬂytta längre västerut, men då blir bron högre)
PLUS:
+gc bro landar på samma sida som infartsparkering och idrottshallar
+plankorsningar med Gustavsbergsvägen samt av- och påfartramper
undviks
+kopplar på g/c väg längs Ingarövägen

52
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MINUS
-busshållplatser utspridda
-mera bro, då terrängen är lägre på bägge sidorna om Värmdöleden, (än i
plac. väster om bro)
-blir inte jättemycket genarekoppling
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SKISS PLACERING G/C KOPPLING ÖSTER OM BRO MED AVFARTRAMP ÖSTERUT KVAR

Gång- och cykelkopplingen går under ny -påfartramp på södra sidan
Värmdöleden och dyker ned under avfartramp och kopplas ihop med tunnel under Gustavsbergsvägen.
PLUS:
+gc bro landar på samma sida som infartparkering och idrottshallar
+plankorsningar med Gustavsbergsvägen samt av- och påfartramper
undviks
+kopplar på g/c väg längs Ingarövägen
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MINUS
-Lång och slingrig gångbro över Värmdöleden, blir inte mycket genare än
det västliga läget
-svårt få till bra påfart för bussar österut
-busshpllplatser mycket utspridda
-busshållplatser
-traﬁkplats inkräktar mycket på mark söderut, följer ej ÅVS
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